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تسرهف
5تسرهف

61قوقح

باتک 61تاصخشم 

یسایس ياهداهن  یساسا و  61قوقح 

؟ دیوگب دهاوخ  یم  شلد  هچ  نآ  دشاب و  دازآ  دوخ  ياه  ینارنخس  رد  دناوت  یم  یمالسا  ياروش  سلجم  يادیدناک  61ایآ 

61شسرپ

61خساپ

؟ دنک یمن  يرابجا  روشک  رد  ار  يدنزرف  ود  نوناق  تلود ,  61ارچ 

61شسرپ

61خساپ

تسیچ صخش  نآ  لباقم  رد  صخش  نآ  هفیظو  دشاب ، هتشاد  یقح  یصخش  ندرگ  رب  یناج  رظن  زا  یسک  61رگا 

62شسرپ

62خساپ

؟ دنرادروخرب نادرم  هب  تسین  يرت  نییاپ  قوقح  زا  نانز  62ارچ 

62شسرپ

62خساپ

تسا درم  هید  فصن  نز  هید  63ارچ 

63شسرپ

63خساپ

؟ دنتسه یعیبط  ياهناسنا  دننامه  فیلکت  قوقح و  رد  یکیتینژ  ياهناسنا  63ایآ 

63شسرپ

63خساپ

؟  تسا هدشن  هداد  اوقتو  تلادع  هبارچ  ؟ دشابرت يوق  یسایسو  یهقف  شنیب  ياراد  هک  هدش  هداد  یصخش  هب  تیحجرا  يربهر  نیدجاو  ددعت  تروصرد  یساسا  نوناق  لصا 109  قبط 
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63شسرپ

63خساپ

؟ دراد ار  تاباختنا  ریاس  يروهمج و  تسایر  سلجم ,  تاباختنا  رد  یباوصتسا  تراظن  قح  نابهگن  ياروش  64ایآ 

64شسرپ

64خساپ

؟  تسیچ اهنآ  هفسلف  تسیچ و  یباوصتسا  یعالطتسا و  65تراظن 

65شسرپ

65خساپ

؟  تسیچ نآ  يدوجو  هفسلف  تیناحور و  هژیو  هاگداد  لیکشت  65لیلد 

65شسرپ

65خساپ

؟ دنا هدش  میسقت  دبع  رح و  هب  دارفا  مالسا  رد  ارچ  دنا ؟ هدش  لئاق  دازآ  هدرب و  درم و  نز و  دبع ,  رح و  نیب  ییاهتوافت  یقوقح  رظن  زا  مالسا  66ارچ 

66شسرپ

66خساپ

.( دشاب نز  تسد  هب  هداوناخ  داصتقا  رگا  یتح   ) تسا درم  فصن  نز  هید  ارچ  تسا . مالسا  نیناوق  زا  یکی  67هید 

67شسرپ

67خساپ

؟ يرابتعا ای  تسا  یلعج  یساسا  نوناق  69ایآ 

69شسرپ

69خساپ

؟ تسا اهروشک  رگید  هسنارف و  ياه  نوناق  زا  ییوگلا  ناریا  یساسا  نوناق  70ایآ 

70شسرپ

70خساپ

. تسا یقطنمریغ  مکح  نیا  . دیهد یفاک  حیضوت  " افطل دوشیم ؟ رتشیب  درف  يداصتقا  شزرااههام  نیارد  دوشیمرباربود ؟ هید  مارح  ياههامردارچ  دنکن ؟ هولج  نشخو  هدولآ  مالسا  هرهچات  هتفرگن  تروص  يرظن  دیدجت  مکح  نیا  رد  ارچ  تسین ؟ هنایشحو  یلمع  ندرکراسگنسایآ 
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71شسرپ

71خساپ

؟ تسانعم هچ  هب  یساسا  نوناق  رد  تئارب  73لصا 

73شسرپ

74خساپ

. دنک صاصق  دناوتیم  دنک  وفع  ار  لتاق  دهاوخن  لوتقم  درف  هداوناخ  دشکب و  ار  یناملسم  یسک  هاگ  ره  ع ،)  ) تیب لها  تایاور  دیجم و  نآرق  هیآ  حیرصت  هیاپ  رب 

74شسرپ

74خساپ

ارچ درک . ادیپ  رییغت  یساسا  نوناق  دعبو  دندرک  یفرعم  ربهر  ناونع  هب  مهدعبو  تقوم  تروصب  ادتبا  دندوبن  دیلقت  عجرم  عقومنآ  هک  ار  يا  هنماخ  ياقآ  ناگربخ  سلجم  لاس 1368  دادرخ  بش 15  رد  تسا ، هتشاد  رابتعا  لاس 1358  یساسا  نوناق  زونه  هر " " ینیمخ ماما  تافو  زا  سپ  لاس 1368  دادرخ  رد 

76شسرپ

76خساپ

ما درادن  رایتخا  شدوخ  هب  تبسن  یصخش  ره  ینعی  دشکب  ار  شدوخ  درادن  قح  هچب  نامه  اما  دنشکب  ار  هچب  دنراد  قح  گرزب  ردپ  ردپ و  ینعی  دوش  تازاجم  دیابن  دشکب  ار  شا  هچب  هک  یتروص  رد  گرزبردپ  ای  ردپ و  اما  درادن  ار  لمع  نیا  قح  یسک  تسا و  مارح  مالسا  نید  رد  یشکدوخ  هک  نیا  اب  ارچ  1 ـ

77شسرپ

77خساپ

؟  تسا نانآ  قوقح  يواست  هب  دقتعم  ای  تسا  درم  قوقح ز ن و  هباشت  هب  دقتعم  مالسا  نید  ایآ  177 ـ

77شسرپ

77خساپ

ما درادن  رایتخا  شدوخ  هب  تبسن  یصخش  ره  ینعی  دشکب  ار  شدوخ  درادن  قح  هچب  نامه  اما  دنشکب  ار  هچب  دنراد  قح  گرزب  ردپ  ردپ و  ینعی  دوش  تازاجم  دیابن  دشکب  ار  شا  هچب  هک  یتروص  رد  گرزبردپ  ای  ردپ و  اما  درادن  ار  لمع  نیا  قح  یسک  تسا و  مارح  مالسا  نید  رد  یشکدوخ  هک  نیا  اب  ارچ  1 ـ

79شسرپ

79خساپ

؟ دننک بیوصت  نوناق  هدنیآ  لسن  يارب  دنراد  قح  مدرم  79ایآ 

79شسرپ

79خساپ

؟  تسا ینوناق  ساسا  هچ  رب  تیناحور  هژیو  79هاگداد 
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79شسرپ

80خساپ

. دینک نایب  ار  تیناحور  هژیو  هاگداد  ینوناق  80هاگیاج 

80شسرپ

80خساپ

؟ دوشب یضاق  دیلقت و  عجرم  ربهر , روهمج , سیئر  دناوت  یمن  نز  80ارچ 

80شسرپ

80خساپ

؟  تسیچ یساسا  نوناق  رد  هیقف  یلو  تارایتخا  82فیاظو و 

82شسرپ

82خساپ

. تسا هداد  ناشن  شنکاو  نآ  هب  تبسن  ناریا  تلود  یتح  ناریا و  رد  هچ  قارع و  رد  هچ  عجارم  زا  یضعب  هک  دراد  یبیاعم  هچ  تقوم )  ) قارع یساسا  نوناق 

83شسرپ

( لوا تمسق  ) 83خساپ

( مود تمسق  ) 86خساپ

( موس تمسق  ) 88خساپ

( مراهچ تمسق  ) 91خساپ

؟ دیهد حیضوت  ار  نآ  نیودت  یگنوگچ  رشب و  قوقح  94هچخیرات 

94شسرپ

94خساپ

؟ تسا هدش  لیکشت  يداوم  هچ  زا  رشب  قوقح  یناهج  95هیمالعا 

95شسرپ

95خساپ

؟ تسا دراو  یمالسا  هاگدید  زا  یتاداقتنا  هچ  رشب  قوقح  یناهج  هیمالعا  95هب 
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95شسرپ

95خساپ

؟ تسا رابتعا  مارتحا و  ياراد  ینید  تموکح  رد  مدرم ، هب  قّلعتم  یمومع  یساسا و  نیناوق  ایآ  تسا ؟ هدش  نیمضت  ینید  تموکح  رد  هزادنا  هچ  ات  مدرم ، یساسا  قوقح  یمومع و  قوقح 

99شسرپ

99خساپ

؟ تسیچ دیآیم  نایم  هب  نخس  نآ  زا  یللملا  نیب  عماجم  رد  همه  نیا  هک  رشب » قوقح   » زا 100دوصقم 

100شسرپ

100خساپ

؟ دراد یتوافت  هچ  دوشن  دیق  ای  دوش  دیق  یمسر  بهذم  ناونع  هب  یساسا  نوناق  رد  يرفعج  بهذم  101رگا 

101شسرپ

101خساپ

؟ تسا هدوب  يزورما  هنوگ  هب  تایلام  ذخا  شور  زین  مالسا  ردص  رد  ایآ  تسا و  هنوگچ  یمالسا  تموکح  رد  تایلام  ذخا  101هقیرط 

101شسرپ

101خساپ

؟ درادن دوجو  تنس  لها  هرابرد  ياهدام  چیه  ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  رد  103ارچ 

103شسرپ

103خساپ

؟ تسا لیخد  دروم  نیا  رد  راک  هظفاحم  حانج  ایآ  تسا ؟ هدش  ناشیا  راک  عنام  یهورگ  هچ  ای  یسک  هچ  درادن . ار  یساسا  نوناق  يارجا  تیحالص  هک  تشاد  نایب  حیرص  روط  هب  سّردم  دیهش  هاگشناد  نایوجشناد  عمج  رد  یمتاخ  ياقآ 

105شسرپ

105خساپ

؟ تسا هدمآ  نوناق  رد  ایآ  تسا و  هنوگچ  تیناحور  هژیو  105هاگداد 

105شسرپ

105خساپ

؟ تسیچ تیناحور  هژیو  هاگداد  يدوجو  106ۀفسلف 
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106شسرپ

106خساپ

؟ میراد تیناحور  هژیو  هاگداد  مان  هب  یهاگداد  ارچ  سپ  دنیواسم ، نوناق  ربارب  رد  دارفا  ۀمه  مالسا  106رد 

106شسرپ

106خساپ

؟ تسا ینید  رگید  ياهروتسد  طیارش و  هب  هتسب  ای  دشابیمن  رشب  قوقح  ضقن  زین  يرابجا  باجح  ایآ  دشابیم ، رشب  قوقح  ضقن  نآ  دروم  رد  ناناملسم  رظن  هک  هسنارف  روشک  رد  باجح  عنم  هب  هجوت  اب 

106شسرپ

107خساپ

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یسایس  107نادنز 

107شسرپ

107خساپ

؟ تسیچ یئاضق  هاگتسد  ۀفیظو  یمالسا  تموکح  108رد 

108شسرپ

108خساپ

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یسایس  108نادنز 

108شسرپ

108خساپ

؟ تسا مادک  یعامتجا  تاررقم  ریاس  اب  نآ  قرف  تسیچ و  یساسا  108قوقح 

108شسرپ

108خساپ

؟ دشاب یم  هچ  نارگید  قوقح  هب  زواجتم  صخش  اب  دروخرب  رد  ناملسم  109هفیظو 

109شسرپ

109خساپ

. دنک هعجارم  راد  تیحالص  عجارم  تموکح و  هب  دیاب  ای  هدومن و  مادقا  ًامیقتسم  قح  زا  عافد  يارب  دناوت  یم  ناملسم  کی  مالسا ، رظن  109هب 
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109شسرپ

109خساپ

؟ تسیچ دوش  یم  حرطم  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  رشب  110قوقح 

110شسرپ

110خساپ

؟ تسیچ دیآ  یم  نایم  هب  نخس  نآ  زا  یللملا  نیب  عماجم  رد  همه  نیا  هک  رشب » قوقح   » زا 110دوصقم 

110شسرپ

110خساپ

؟ دراد یتوافت  هچ  دوشن  دیق  ای  دوش  دیق  یمسر  بهذم  ناونع  هب  یساسا  نوناق  رد  يرفعج  بهذم  110رگا 

110شسرپ

110خساپ

؟ تسیچ دیآ  یم  نایم  هب  نخس  نآ  زا  یللملا  نیب  عماجم  رد  همه  نیا  هک  رشب » قوقح   » زا 111دوصقم 

111شسرپ

111خساپ

؟ تسیچ دیآ  یم  نایم  هب  نخس  نآ  زا  یللملا  نیب  عماجم  رد  همه  نیا  هک  رشب » قوقح   » زا 111دوصقم 

111شسرپ

111خساپ

؟ هچ ینعی  یباوصتسا  111تراظن 

111شسرپ

112خساپ

؟ دوش یقحان  دیاب  ارچ  یمالسا  تموکح  رد  دنتفرگ ، قوقح  نیلوا  اب  ار  شاداپ  فصن  دناهدش  تسشنزاب  لاس 82  هک  یناسک  یلو  دنهد ، یمن  ار  ناشقوقح  قح و  هب  دندش  تسشنزاب  لبق  لاس 81 و  هک  یناسک  یماظتنا  يورین  ارچ 

112شسرپ

112خساپ

؟ دراد يرتشیب  قح  درم  تسین و  يواسم  درم  نز و  قوقح  113ارچ 
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113شسرپ

113خساپ

؟ دراد یتیمها  هچ  مالسا  رد  اهناسنا ، قوقح  114شرتسگ 

114شسرپ

114خساپ

؟ دنراد تینما  مالسا  رد  یناسک  114هچ 

114شسرپ

114خساپ

هباشم هن  دشاب و  يواسم  طقف  هن  ای  تسا  رتهب  دشاب  هباشم  يواسم و  درم  نز و  قوقح  ایآ  تسا  هداد  رارق  هباشم  دراوم  ۀمه  رد  ار  درم  نز و  قوقح  مالسا  ایآ 

115شسرپ

115خساپ

؟ دنادیم یطباور  هچ  ياراد  ار  تسایس  قوقح و  میرک  115نآرق 

115شسرپ

116خساپ

؟ دراد دوجو  ییاهاعد  تایآ و  ای  هروس  هچ  هدش  فیعضت  یناج  هژیو  هب  یلام   ) قح قاقحا  116يارب 

116شسرپ

117خساپ

يربه 117داهن 

؟ دییامن یفّرعم  هراب  نیا  رد  ار  یباتک  دیهد و  حیضوت  نآ  فیاظو  ربهر و  باختنا  یگنوگچ  دروم  117رد 

117شسرپ

117خساپ

؟ دندرک تفلاخم  ناشیا  اب  ماما  هک  دندرک  یهابتشا  هچ  دنتشاد و  يدیاقع  هچ  يرظتنم  هللا  117تیآ 

117شسرپ

118خساپ
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؟ تسا یسک  هچ  هدهع  رب  هنوگچ و  ربهر  118تازاجم 

118شسرپ

118خساپ

؟ دیراد یخساپ  هچ  نآ  زا  ییاهر  يارب  تسا . رود  نیا  دنکیم . باختنا  ربهر  ار  نابهگن  ياروش  دنک و  روبع  نابهگن  ياروش  یفاص  زا  تسیابیم  ناگربخ  سلجم  و  دوشیم ، باختنا  يربهر  ناگربخ  طسوت  هیقف  یلو  ربهر و  ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  قبط  : 1

118شسرپ

119خساپ

؟  تسین رود  مزلتسم  نابهگن  ياروش  طسوت  ناگربخ  تیحالص  دییات  ناگربخ و  طسوت  ربهر  باختنا  119ایآ 

119شسرپ

119خساپ

. دینک یفرعم  ار  نآ  ياضعا  افطل  تسا ؟  هدش  هدرب  يربهر  نیرواشم  زا  یمان  یساسا  نوناق  رد  122ایآ 

122شسرپ

122خساپ

؟ تسا ناگربخ  هدهع  هب  يربهر  نییعت  هک  تسا  تسرد  ایآ  تسا  هنوگچ  ربهر  نییعت  رد  مدرم  123شقن 

123شسرپ

123خساپ

؟  تسیچ يربهر  تارایتخا  123فیاظو و 

123شسرپ

123خساپ

؟ دنوش یمن  ضوع  دنهد  یمن  شوگ  ربهر  فرح  هب  هک  ینیلوئسم  124ارچ 

124شسرپ

124خساپ

. دیهد باوج  حیرص  افطل  دنک ؟ یم  تفایرد  یمهس  وردوخ  ناریا  زا  ایآ  دوش ؟ یم  نیمات  ناگرا  مادک  زا  يربهر  داهن  124هجدوب 

124شسرپ

124خساپ
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نیا هتکن  لاح  دراد . ار  ربهر  بصن  لزع و  تردق  هک  زین  ناگربخ  سلجم  دنرذگب .  نابهگن  ياروش  رتلیف  ادتبا  زا  یتسیاب  ناگربخ  سلجم  يادیدناک  ینعی  . دراد ار  ناگربخ  سلجم  تاباختنا  هلمج  زا  اهتاباختنا  یمامت  رب  تراظن  تیلوئسم  نابهگن  ياروش  دیهد !  حیضوت  ریز  هخرچ  دروم  رد  افطل  مالس .

125شسرپ

125خساپ

؟ لیلد هچ  هب  ریخ ؟ ای  هتفرگ  تروص  لطاب  رود  دیئامرف  حیضوت  لصفم  رودقملادح  ًافطل  دننک ، یم  نییعت  ار  يربهر  ناگربخ ، دنیامن و  یم  دییأت  ار  يربهر  ناگربخ  نابهگن ، مرتحم  ياروشو  دنیامن ، یم  نییعت  يربهر  ار  نابهگن  ياروش  هکنیا  هب  رظن 

127شسرپ

127خساپ

. دنرادن ار  هر ) ) ینیمخ ماما  تبیهو  تیعطاق  نآ  روظنم  دنراپس ؟ یم  نارگید  تسد  هب  ار  تافلخت  هب  یگدیسرو  دننک  یمن  يریگ  یپ  ار  روشک  نیلؤسم  درکلمع  يریگیپ  تراظن و  ًامیقتسم  ربهر  ارچ  - 1

128شسرپ

128خساپ

؟ دوش یمن  ارجا  تلادع  هعماج  رد  ارچ  تسیچ و  يربهر  129فیاظو 

129شسرپ

129خساپ

؟ دهدن ذیفنت  مکح  روهمج  سیئر  هب  دناوت  یم  ربهر  129ایآ 

129شسرپ

130خساپ

؟ دنک لحنم  ار  ناگربخ  سلجم  دناوت  یم  دراد  هک  يا  هقلطم  تیالو  اب  يربهر  مظعم  ماقم  130ایآ 

130شسرپ

130خساپ

. تسا هتفای  رییغت  نیناوق  رگم  دنا . هتشاد  هدهع  رب  ار  اوق  لک  یهدنامرف  یتدم  ردص  ینب  ارچ  دشاب  دیاب  یسک  هچ  هدهع  هب  تمس  نیا  دنراد  یفیاظو  هچ  اوق  لک  یهدنامرف 

130شسرپ

131خساپ

ذگ یسرپ  همه  هب  رییغت  نیا  یلو  دندوب . هدرک  فذح  ار  تیعجرم  طرش  نآ  هتفای  رییغت  رد  یلو  دشاب  هتشاد  ار  تیعجرم  طرش  لوا  یساسا  نوناق  ینعی  تسا  هدیسرن  یمومع  يارآ  دییأت  هب  زونه  هک  هدوب  هتفای  رییغت  یساسا  نوناق  ساسا  رب  ناشیا  باختنا  هک  دوش  یم  هتفگ  بالقنا  يربهر  اب  هطبار  رد 

133شسرپ

134خساپ
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؟ میراد تالکشم  دوخ  هعماج  رد  ردق  نیا  ام  هک  تسا  هراک  هچ  اجنیا  يربهر  سپ  دنک ؟ یهدنامزاس  ار  روشک  کی  ياه  یناماسبان  اهیگتفشآ و  دیاب  یسک  هچ  دراد ؟ یتارایتخا  هچ  روشک  کی  رد  يربهر  ماقم 

136شسرپ

136خساپ

؟ دیهد حیضوت  هدشن ، تیاعر  طرش  نیا  بالقنا  مظعم  ربهر  باختنا  رد  هکنیا  يربهر و  يارب  تیعجرم  طرش  دروم  137رد 

137شسرپ

138خساپ

؟ تسا هیقف  تیالو  راصحنا  رد  یساسا  نوناق  يرگنزاب  داهنشیپ  138ارچ 

138شسرپ

139خساپ

؟ دننک لزع  ار  وا  دنناوتیم  یناسک  هچ  هدش و  باختنا  یسک  هچ  فرط  زا  140ربهر 

140شسرپ

140خساپ

؟ تسا رود  نیاو  دننکیم  باختنا  ار  ربهر  ناگربخ  هاگ  نآ  دننکیم و  دییأت  ار  ناگربخ  سلجم  ياهادیدناک  اهنآ  نابهگن و  ياروش  ياضعا  يربهر ، اریز  تسین ؟ رود  مزلتسم  ناریا  یمالسا  تموکح  رد  ربهر  باختنا  ایآ 

140شسرپ

140خساپ

؟ دراد دوجو  زین  هیقف  تیالو  يروهمج  تسایر  هاگیاج  دوجو  اب  یمالسا  يروهمج  ماظن  رد  142ارچ 

142شسرپ

142خساپ

ناگربخ 142سلجم 

؟ دنشاب هدناوخ  سرد  دیاب  ردقچ  تسیچ و  ناگربخ  سلجم  ناگدنیامن  يارب  یملع  رایعم  142كالم و 

142شسرپ

143خساپ

؟  دنرادن هار  سلجم  نادب  نارگ  هشیدنا  ناصصختم و  رگید  دنناهیقف و  طقف  ناگربخ ,  سلجم  ناگدنیامن  ار  143چـ

143شسرپ
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143خساپ

؟  تسیچ ناگربخ  سلجم  راک  یهقف  يانبم  هعیش ,  هقف  144رد 

145شسرپ

145خساپ

؟  تسا یعامتجا )  دادرارق  یعون (  ربهر ,  نییعت  يارب  ناگربخ  باختنا  147ایآ 

147شسرپ

147خساپ

؟  دنشاب هیقف  ناگربخ  ياضعا  دراد  یترورض  147هچ 

147شسرپ

147خساپ

؟  دنرادن هار  سلجم  نادب  نارگ  هشیدنا  ناصصختم و  رگید  دنناهیقف و  طقف  ناگربخ ,  سلجم  ناگدنیامن  ار  148چـ

148شسرپ

148خساپ

؟ تسیچ ناگربخ  ياضعا  149طیارش 

149شسرپ

150خساپ

؟ تسا راگزاس  هیقف  هقلطم  تیالو  اب  نیا  ایآ  دح ؟ هچ  ات  ارچ و  تلع و  هچ  هب  تسا  تبثم  باوج  رگا  دراد ؟ دوجو  يربهر  ياهراک  مامت  رب  ناگربخ  سلجم  تراظن  رب  ینبم  یلصا  یساسا  نوناق  رد  ایآ 

150شسرپ

150خساپ

ئا ةریس  هکنیا  مه  دنشاب و  علطم  ماظن  نیلوؤسم  لاوحا  لامعا و  زا  دیاب  مدرم  داحآ  نیملسم ، هعماج  رد  : رکذت ( ؟ دسر یمن  مومع  عالطا  هب  امیسو و ... ادص  همانزور ، قیرط  زا  هسلج  نتم  هکنیا  لقادح  ای  دوش ؟ یمن  شخپ  مدرم  يارب  ًامیقتسم  یمالسا  ياروش  دننام  لقادح  ناگربخ  سلجم  تاسلج  ارچ 

151شسرپ

151خساپ

؟  تسیچ يربهر  ناگربخ  سلجم  تارایتخا  151فیاظو و 

151شسرپ
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152خساپ

؟ دنیامن تراظن  يربهر  درکلمع  رب  دنناوت  یم  فانصا  رگید  ناگربخ ,  سلجم  نادهتجم  زا  ریغ  152ایآ 

152شسرپ

152خساپ

؟ دیامن لزع  ار  هیقف  یلو  دناوت  یم  يربهر  ناگربخ  سلجم  153ایآ 

153شسرپ

153خساپ

؟ تسا سلجم  وضع  نانچ  مه  ایآ  داد  تسد  زا  ار  یگدنیامن  طیارش  يربهر  ناگربخ  سلجم  هدنیامن  153رگا 

153شسرپ

153خساپ

؟ تسا هنوگچ  ناگربخ  سلجم  يوس  زا  يربهر  رب  تراظن  راک  154زاس و 

154شسرپ

154خساپ

؟ درادن يرتعیفر  هاگیاج  سلجم  نیا  ناگربخ ، يوس  زا  ربهر  بصن  لزع و  لیلد  هب  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  يربهر  ناگربخ و  سلجم  هطبار  یقوقح  هاگدید  زا 

154شسرپ

155خساپ

؟ تسا مدقم  کی  مادک  ربهر ، هلیسو  هب  ناگربخ  سلجم  لالحنا  ناگربخ و  سلجم  يوس  زا  يربهر  لزع  نامزمه  عوقو  ضرف  155رد 

155شسرپ

155خساپ

؟ دنراد مه  يرگید  هفیظو  ربهر ، ناونع  هب  هیقف  یلو  نییعت  فشک و  رب  هوالع  ناگربخ  155ایآ 

155شسرپ

156خساپ

؟ دندشن باختنا  ناگربخ  يوس  زا  هر ) ) ینیمخ ماما  تلع  هچ  هب  تسیچ و  ناگربخ  سلجم  يدوجو  156هفسلف 

156شسرپ
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156خساپ

؟ تسیچ ناگربخ  ياضعا  157طیارش 

157شسرپ

157خساپ

؟ دنشاب هیقف  ناگربخ  ياضعا  دراد  یترورض  157هچ 

157شسرپ

157خساپ

؟ تسا مادک  نآ  فیاظو  و  تسیچ ؟ ناگربخ  سلجم  158هاگیاج 

158شسرپ

158خساپ

؟ دنشاب هیقف  دیاب  يربهر ، ناگربخ  ياضعا  159ارچ 

159شسرپ

159خساپ

تحلصم صیخشت  160عمجم 

؟ تساجک رد  نید  تقیقحو  تحلصم  نیب  160زرم 

160شسرپ

160خساپ

؟ دراد تیحجرا  دنتسه  مدرم  بختنم  نوچ  اه  نآ  يأر  دنتسه  سلجم  رد  هک  ییاه  هدنیامن  هک  یلاح  رد  دریگ ؟ رارق  سلجم  هلمج  زا  اه  ناگرا  همه  سأر  رد  دیاب  ارچ  تسیچ و  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  هفیظو 

161شسرپ

161خساپ

؟ دنک دییءات  ار  نآ  دناوت  یم  دشاب , نوناق  عرش و  اب  فلاخم  يا  هبوصم  رگا  تسیچ و  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  163هفیظو 

163شسرپ

163خساپ

یمالسا ب یفاک  صیخشت  زا  اضعا  همه  رگم  دوش . یم  ماظن  يارب  مکح  يراد  تحلصم  ثعاب  اضعا  يریگ  يار  اب  افرص  دوش  یم  هداد  عاجرا  عمجم  هب  هک  ینف  تالکشم  لئاسم و  ایآ  دنک ؟ لح  یسایس  يریگ  يار  کی  اب  افرص  ار  نابهگن  ياروش  سلجم و  نیب  عازن  هک  تسا  نآ  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  هفیظو  ایآ 
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163شسرپ

164خساپ

؟ دییامن نایب  ار  یمالسا  ياروش  سلجم  اب  نآ  ضراعت  مدع  تحلصم و  صیخشت  عمجم  داجیا  164یگنوگچ 

164شسرپ

164خساپ

هناگ هس  165ياوق 

165هیرجم

؟ دنک باختنا  هناخترازو  يارب  تسرپرس  دناوت  یمطقف  دنک و  یفرعم  سلجم  هب  يدیدج  ریزو  دناوت  یمن  روهمج  سیئر  دوش , رانکرب  ای  دهد  افعتسا  يروهمج  تسایر  هرود  مامتا  هب  هدنام  هام  هنیباک 9 يارزو  زا  یکی  رگا  هک  تسا  هدمآ  یساسا  نوناق  رد  ایآ 

166شسرپ

166خساپ

. دندش یم  باختنا  هنوگچ  تسا و  هدوب  هچ  کی  ره  فیاظو  روهمج .  سیئر  مه  میتشاد و  ریزو  تسخن  مه  هتشذگ  رد  ارچ  هک  دیهد  حیضوت  166افطل 

166شسرپ

166خساپ

168هننقم

؟ دراد یموزل  هچ  ناگدنیامنرد  يوقت  تلادع و  168دوجو 

168شسرپ

168خساپ

؟ دنک دروخرب  اهنآ  اب  دیاب  یسک  هچ  دنشاب ، مدرم  تالکشم  عفررکف  هب  دنزادرپب و  ینارنخس  هب  اهناتسرهشرد  هکنیا  ياج  هب  دنتسه  ریخا  تاشاشتغا  لماع  اهنآ  دوخ  هک  یمالسا  ياروش  سلجم  ناگدنیامن 

168شسرپ

169خساپ

لصا  دننام  نآ  ياه  نویسیمک  و  ییاضق و )...  یقوقح و  ياه  نویسکارف  نارازگراک -  یگتسبمه  دادرخ - مود  تیلقا - تیرثکا - قافو - - تکراشم بزح   ) سلجم ياه  نویسکارف  دروم  رد 

169شسرپ

169خساپ

؟ تسا هنوگچ  تسا  يراج  هعماج  نوئش  مامت  رد  هیقف  یلو  يأر  هکنیا  هب  هجوت  اب   - مدرم ناگدنیامن  يأر  ندوب  كالم  هننقم و  هوق  171هاگیاج 
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171شسرپ

171خساپ

نابهگن 172ياروش 

؟ درکن دییأت  مشش  سلجم  نامز  رد  ار  اه  نادنز  رد  هجنکش  عنم  نوناق  نابهگن  ياروش  172ارچ 

172شسرپ

172خساپ

؟ دوش بیوصت  هراوهام  زا  هدافتسا  متفه  سلجم  رد  تسا  نکمم  ایآ  دنز ؟ یم  زابرس  ياهراوهام  ياهنتنآ  زا  هدافتسا  بیوصت  زا  نابهگن  ياروش  ارچ  تاعالطا  يروانف  تاطابترا و  رصع  رد 

173شسرپ

173خساپ

؟ درکن دییأت  مشش  سلجم  نامز  رد  ار  اه  نادنز  رد  هجنکش  عنم  نوناق  نابهگن  ياروش  173ارچ 

173شسرپ

173خساپ

؟ دوش بیوصت  هراوهام  زا  هدافتسا  متفه  سلجم  رد  تسا  نکمم  ایآ  دنز ؟ یم  زابرس  ياهراوهام  ياهنتنآ  زا  هدافتسا  بیوصت  زا  نابهگن  ياروش  ارچ  تاعالطا  يروانف  تاطابترا و  رصع  رد  لاؤس 12 :

174شسرپ

174خساپ

؟ دنک یمن  مالعا  ار  اهادیدناک  تیحالص  در  لیلد  نابهگن  ياروش  176ارچ 

176شسرپ

176خساپ

نآ زا  مینک و  هراشا  یباوصتسا  تراظن  هچخیرات  هب  ادتبا  رد  هک  تسا  نیا  راتشون  نیا  زا  فده  : » تدحو میکحت  رتفد  یمومعطباور  مامتها  هب  هرشتنم  یباوصتسا » تراظن   » باتک زا  لقنب  هعمج 22/6/81 –  تکراشم - ههبج  تیاس  یباوصتسا - تراظن  هچخیرات  هرابرد  یبورک  مالسالا  تجح  بلاطم  زا  یشخب 

176شسرپ

177خساپ

؟ دراد دوجو  یتراظن  متسیس  نینچ  زین  رگید  ياهروشک  رد  ایآ  تسیچ ؟ نآ  اب  یسایس  تانایرج  ای  دارفا  زا  یخرب  تفلاخم  لیلد  تسیچ ؟ نآ  ترورض  تسا ؟ ینعم  هچ  هب  یباوصتسا  تراظن 

178شسرپ

179خساپ
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؟ تسا یمالسا  يروهمج  تاصاصتخا  زا  ای  دراد  دوجو  یتموکح  ماقم  نیرت  یلاع  باختنا  رد  يا  ههبش  نینچ  زین  رگید  ياهروشک  رد  ایآ  تسا ؟ لح  لباق  هنوگچ  يربهر  ناگربخ  سلجم  قیرط  زا  يربهر  ماقم  باختنا  رد  رود  ههبش  نابهگن .، ياروش  یباوصتسا  تراظن  هب  هجوت  اب 

180شسرپ

181خساپ

؟ تسا هنوگچ  یسایس  یعامتجا ـ  یعرش ـ  ییارجا  لیاسم  اب  هطبار  رد  نابهگن  ياروش  یلک  182شقن 

182شسرپ

182خساپ

؟ تسین هیرجم  هوق  رد  تلاخد  نابهگن ، ياروش  يوس  زا  نآ  لّفکت  ایآ  تسا ، ییارجا  يرما  یتاباختنا ، ياهدزمان  تیحالص  183نییعت 

183شسرپ

183خساپ

؟ دننکیم نییعت  ار  دوخ  تیحالص  دنشابیم  ΘȘњ Ơ سلجم رد  تیوضع  دزمان  ناشدوخ  ًالامتحا  هک   - نابهگن ياروش  ياضعا  184هنوگچ 

184شسرپ

( لوا تمسق  ) 184خساپ

( مود تمسق  ) 186خساپ

؟ تسیچ هراب  نیا  رد  امش  رظن  تسا ، هدش  تسرد  بیقر  تانایرج  فذح  يارب  ماما  ترضح  تلحر  زا  دعب  هدوبن و  ناشیا  دییأت  دروم  ماما و  نامز  رد  نابهگن  ياروش  یباوصتسا  تراظن  دنیوگیم : یخرب 

188شسرپ

188خساپ

؟ تسیچ هیضق  لح  هار  ؟  دراد یلاکشا  هچ  دوش  نییعت  هیئاضق  هوق  هلیسو  هب  نابهگن  ياروش  نانادقوقح  189رگا 

189شسرپ

189خساپ

190هیئاضق

؟ دراد یتارایتخا  فیاظو و  هچ  روشک  لک  یسرزاب  190نامزاس 

190شسرپ

190خساپ

یندم 190قوقح 
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دشاب د یبسن  دوش و  ظاحل  عوضوم  نیا  تسرپرسدوخ  ياهنز  درومرد  دیاب  سپ  دروآ  یم  هداوناخ  ارب ي  هناخ و  هب  ار  ثرا  درم  هک  تسا  نیا  تلع  رگا  تسین  یکی  ناملسم  اب  ناملسم  ریغ  درم  هید  لاثم  روط  هب  ناملسم ، ریغ  ای  تسا  درم  زا  رتمک  نز  هید  هک  تسا  رتشیب  درم  ثرا  قح  تلع  نیا  هب  ایآ  1 ـ

190شسرپ

191خساپ

؟ دنک یم  هرداصم  ار  نآ  تلود  ارچ  سپ  تسا ,  یقبام  کیلمت  سمخ و  تخادرپ  جنگ  هرابرد  یعرش  مکح  هکنیا  هب  هجوت  191اب 

191شسرپ

191خساپ

؟  تسا ردام  هدهع  رب  یگلاس  ود  ات  رسپ  تناضح  یگلاس و  تفه  ات  رتخد  تناضح  مالسا  رد  191ارچ 

191شسرپ

191خساپ

؟ دراذگب رانک  ار  اهنآ  قوقح  دیاب  ای  دنکب  اهنآ  جرخ  دنکب و  فرصت  ریغص  دنزرف  قوقح  رد  دناوت  یم  هدرک  توف  هدوب  دنمراک  شرهوش  هک  192ینز 

192شسرپ

193خساپ

؟ دنکب هبلاطم  يرتشیب  زیچ  ثرا  میسقت  رد  دناوت  یم  هدوب ,  مورحم  لیصحت  زا  هک  يرتخد  193ایآ 

193شسرپ

193خساپ

هیمشاه 22 رد  يا  هناخ  هک  دنام  یم  ما  همع  میومع و  مردپ و  مهس  دهد و  یم  ار  کی  ره  مهس  هک  دشورف  یم  ار  نآ  مردپ  ردام  هک  هتشاد  مردپ  يردپ  هناخ 

193شسرپ

194خساپ

؟ دنرادن زاین  ردام  یحور  ياهتبحم  ردام و  هب  لافطا  ای  درادن و  هفطاع  ردام  رگم  دوشیم ، راذگاو  ردپ  هب  لافطا  یتسرپرس  تناضح و  194ارچ 

194شسرپ

( لوا تمسق  ) 194خساپ

( مود تمسق  ) 196خساپ

؟ دنک نوریب  ار  ام  تساوخ  هک  نامز  ره  دناوت  یم  هناخ  بحاص  ایآ  دش . دهاوخ  هداد  لیوحت  هناخ  نیفرط  قفاوت  قبط  هک  هدش  رکذ  همان  لوق  هقرو  تشپ  رد  مینامب و  لزنم  رد  دوش  لح  ناملکشم  هک  ینامز  ات  هک  میدرک  قفاوت  هناخبحاص  اب  تشذگ  ام  لزنم  شورف  زا  هک  لاس  کی  زا  سپ  ماجنارس 

199شسرپ
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199خساپ

هدکشناد نیلؤسم  ما  هدش  میاهاپ  دروم  رد  ینارگن  یگدرسفا و  راچد  یمسج  بیسآ  رب  هوالع  مدیدرگ  یلیصحت  تفا  راچد  مدنام و  رود  هب  هاگشناد  سرد و  زا  هام  کی  نآ  بقاعتم  هک  مدیدرگ  اپ  ود  هیحان  زا  دیدش  یگتخوس  راچد  بناجنیا  دوب  ضحم  هابتشا  هک  هحناس  کی  رثا  رب  ییوجشناد  يودرا  کی  رد 

200شسرپ

200خساپ

؟ تسا يواسم  تسه  لفط  هرابرد  هقف  رد  هچنآ  لفط و  یندم  201قوقح 

201شسرپ

202خساپ

نانآ ق یلو  دوش , هبساحم  دیاب  تارفن  دادعت  ای  هناخ  ژارتم  ساسارب  كرتشم  ياه  هنیزه  نامتراپآ  کلمت  نوناق  قبط  تسا .  ام  زا  رت  شیب  نانآ  راوناخ  دارفا  دادعت  دنا و  هدرک  يرادیرخ  ار  هقبط  ره  هک  تسه  رگید  ءهقبط  هس  نآ  يور  رب  هک  ما  هدرک  يرادیرخ  تسا ,  رتم  هک 74 نامتراپآ  هقبط  کی 

202شسرپ

202خساپ

؟  منک هعجارم  ینوناق  عجارم  هب  مناوت  یم  لکشم  نیا  ندرک  فرطرب  ياربایآ  دنهد . یمن  ام  هب  ار  مرسمه  اب  نتفر  نوریب  ءهزاجا  یّتح  ممناخ  نیدلاو  تسا .  هتفرگن  تروص  یمسر  یسورع  زونه  یلو  ما ,  هدرک  جاودزا  تسا  یهام  دنچ  متسه .  هنایار  ءهتشر  يوجشناد  لاح  نیع  رد  ناتسرامیب و  دنمراک 

203شسرپ

203خساپ

؟ دوش یم  تخادرپ  زور  هب  وا  ءهیرهم  ایآ  تسا ,  هدوب  يزیچان  غلبم  وا  هیرهم  هک  یلاحرد  دنک , یم  ار  دوخ  هیرهم  تساوخرد  نز  نونکا  دنا و  هدرک  جاودزا  شیپ  لاس  یس  هک  درم  نز و  رفن  ود 

203شسرپ

203خساپ

. دینک نایب  ار  رگید  کی  هب  تبسن  نز  درم و  قوقح  203نازیم 

204شسرپ

204خساپ

یب ج نم  ياه  هتساوخ  تسا .  هدرک  تیاکش  نم  زاوا  ما و  هدمآ  مردپ  ءهناخ  هب  تسا  هام  ود  نونکا  منک .  یمن  یگدنز  اتسور  رد  متفگ  وا  هب  دقع  نیح  رد  هک  یلاح  رد  تسا ,  هداد  نکسم  شناردارب  رهاوخ و  ردام و  اب  هارمه  اتسور  ردارم  مرهوش  مراد .  رسپ  کی  ما و  هدرک  جاودزا  تسا  لاس  هس  تدم 

204شسرپ

204خساپ

دنک هبلاطم  تسا  هداد  شرسمه  هب  يدزمان  نارود  رد  هک  ار  یجراخم  دناوت  یم  رهوش  قالط  زا  دعب  205ایآ 

205شسرپ
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205خساپ

؟  تسین یساسا  نوناق  فالخ  راطق  ندوب  یماهس  205تکرش 

205شسرپ

205خساپ

؟ دنک تفایرد  ترجا  لکوم  زا  دناوت  یم  لیکو  تروص  هچ  205رد 

205شسرپ

205خساپ

؟ دراد رضحم  هب  هعجارم  هب  يزاین  تقوم  جاودزا  206ایآ 

206شسرپ

206خساپ

تسوا هدهع  رب  یتیلوئسم  تسا و  ردپ  هب  قلعتم  دیآ  یم  ایند  هب  ادعب  هک  يدنزرف  ایآ  دوش  هلماح  نز  تقوم  جاودزا  تدم  رد  206رگا 

206شسرپ

206خساپ

؟  تسیچ دی  علخ  دی و  عضو  206قرف 

206شسرپ

206خساپ

؟  تسیچ یندم  207نوناق 

207شسرپ

207خساپ

؟ دراد يرفیک  هچ  یقوقح  ییازج و  رظن  زا  درک  یلاخ  هناش  یگدنز  رد  شیوخ  فیاظو  زا  درم  ای  نز  207رگا 

207شسرپ

207خساپ

؟ درک دهاوخ  رداص  یمکح  هچ  دیامن  تیاکش  هاگداد  هب  نز  دیامن و  يراددوخ  نز  هب  هقفن  نداد  زا  یتدم  درم  207رگا 

207شسرپ
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207خساپ

؟ دنک یم  رداص  یمکح  هچ  هاگداد  دنک  عوجر  هاگداد  هب  درم  دشاب و  هزشان  نز  هک  یتروص  208رد 

208شسرپ

208خساپ

دنک یم  رداص  یمکح  هچ  هاگداد  دننک  عانتما  یئوشانز  فیاظو  زا  ود  ره  نز  درم و  208رگا 

208شسرپ

208خساپ

؟  تسا دازآ  ینوناق  رظن  زا  تقوم  جاودزا  208ایآ 

209شسرپ

209خساپ

دراد یقح  نینچ  نوناق  عرش و  رظن  زا  ایآ  دهد  همادا  لیصحت  هب  هک  درادرارصا  هدش و  لوبق  رود  ياه  ناتسرهش  زا  یکی  هاگشناد  رد  ما  هدرکدزمان  ار  وا  تسا  لاس  دنچ  هک  مرسمه 

209شسرپ

209خساپ

؟ دنک رایتخا  مود  رسمه  شرسمه  تیاضر  نودب  دناوت  یم  درم  نوناق  رظن  زا  209ایآ 

209شسرپ

209خساپ

؟ دیامن صاقت  دناوت  یم  وا  دش  هرداصم  قحان  هب  صخش  کی  لاوما  زا  یتمسق  ییاج  رد  210رگا 

210شسرپ

210خساپ

؟  تسیچ ام  هفیظو  تسا ,  نیمز  یعدم  نآ  کلام  هرفن ,  تفه  تئیه  يوس  زا  نیمز  هعطق  کی  يراذگاو  زا  210دعب 

210شسرپ

210خساپ

؟ درک يراذگ  هیامرس  یتکرش  رد  ناوت  یم  هنوگچ  ار  ریغص  210لام 

210شسرپ
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210خساپ

؟ دنمدقم کی  مادک  ردام  ردپ و  زا  تعاطا  رد  یقوقح  رظن  211زا 

211شسرپ

211خساپ

؟  تسا هنوگچ  حیقلت  لمع  زا  هدش  دلوتم  نادنزرف  تناضح )  ثرا ,   ) یقوقح 211تیعضو 

211شسرپ

211خساپ

؟ تسا هدرکن  وغل  یلک  روط  هب  ار  يراد  هدرب  تسا  شخب  یئاهر  يدازآ و  نید  هک  مالسا  ارچ  تسیچ ؟ مالسا  رد  نآ  تیعورشم  يراد و  هدرب  211هفسلف 

211شسرپ

211خساپ

؟ دنرادن زاین  ردام  یحور  ياه  تبحم  ردام و  هب  لافطا  ای  درادن و  هفطاع  ردام  رگم  دوش ، یم  راذگاو  ردپ  هب  لافطا  یتسرپرس  تناضح و  212ارچ 

212شسرپ

212خساپ

اریز دندومن  هدافتسا  ءوس  مردپ  دوبن  زا  دندرکن و  لمع  هیلوا  همانلوق  دادرارق  قبط  اهنآ  اریز  ؟  دریگب لزنم  لوپ  تخادرپ  رد  رادیرخ  ریخات  رطاخ  هب  ار  دوخ  هدش  عیاض  قح  دناوت  یم  وا  ایآ  هدرک  راک  نیا  هب  مادقا  یحور  ناماسبان  طیارش  رد  هدوب و  لزنم  هدنشورف  مردام  هکنیا  هب  هجوت  اب 

213شسرپ

213خساپ

؟ دنتشاذگ هالک  ار  مردام  رس  هک  منک  تیاکش  رادیرخ  هاگنب و  زا  یتح  و  ؟  مهد تداهش  مردام  يارب  مناوت  یم  هدومن  میظنت  نم  مانب  ار  لزنم  هراجا  دادرارق  رابجا  هب  مه  هاگنب  مدوب و  هلماعم  نیا  نیدهاش  ءزج  هک  نم  ایآ 

214شسرپ

214خساپ

تسا هدرک  لزنم  شورف  هب  مادقا  نادنزرف  عالطا  نودب  بسانم  هیحور  نتشادن  نادنز و  رد  ردپ  ندوب  ردپ و  دوبن  لیالد  هب  هدش و  عیاض  وا  نادنزرف  قح  هتفرگ و  رارق  نایز  ررض و  فاحجا و  دروم  ناشردام  هکنیا  رب  ینبم  دنشاب  هتشاد  ییاعدا  دنناوت  یم  دنشاب  یم  ریغص  هک  مردام  ياه  هچب  رگید 

214شسرپ

214خساپ

رکذ ا هب  مزال  دریگب  ار  ام  فرط  دنک و  عافد  ام  زا  دناوت  یم  هاگنب  ایآ  تسا و  هدوب  راد  هاگنب  رادیرخ و  مردام و  هدنب و  هلماعم  نیدهاش  نمض  رد  ؟  میسیونب تساوخداد  رد  ار  نآ  میناوت  یم  ام  ایآ  تسا و  هدوب  حیحص  هلماعم  نیا  ایآ  دشاب  یمن  بسک  هناورپ  ياراد  هاگنب  هکنیا  هب  هجوت  اب 

214شسرپ
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215خساپ

؟ دینک نایب  ار  مالسا  رد  هقفن  یقوقح  215لئاسم 

215شسرپ

215خساپ

؟ هنک یشوپ  مشچ  هیرهم  زا  تساوخ  الط ق  نز  رگا  هکنیا  ضرف  هب  هشب  هداد  قالط  قح  طورشم  هک  تسه  نیا  ناکما  ایا  هدیم و  نانز  هب  یتازایتما  تارایتخا و  هچ  قالط  قح  هک  هنیا  مراد  هک  یلاوس 

215شسرپ

215خساپ

دشاب ص یم  مه  لغاش  هک  بناجنیا  مناخ  هنافساتم  هکنیا  هتشاد و  یساسا  لکشم  کی  نونکات  یگدنز  لوا  زور  زا  هنافساتم  مرادن .  يدنزرف  مه  نونک  ات  هدرک و  جاودزا  هک  تسا  یلاس  ود  مشاب .  یم  هاگشناد  سردم  بناجنیا  دییامرف .  ییامنهار  ار  بناجنیا  هکنیا  زا  مرازگساس  رایسب  مارتحا ،  اب 

216شسرپ

217خساپ

؟ دنک یم  مکح  هاگداد  هنوگچ  دراد ؟ تیعوضوم  طاسقا  هب  تخادرپ  ایآ  تسیچ ؟  فیلکت  دزادرپب  ادقن  ار  نز  هیرهم  قالط  روظنم  هب  دناوتن  درم  هک  یتروصرد  مالس ،  اب 

217شسرپ

217خساپ

؟ تسا هدش  هداد  رارق  درم  اب  قالط  قح  مالسا  رد  تلع  هچ  هب  سپ  دنرادن  مه  رب  يرترب  دنربارب و  مه  اب  اهناسنا  تسا  هدومرف  دنوادخ  هک  نآرق  هیآ  نآ  هب  هجوت  اب  1 ـ

218شسرپ

218خساپ

؟ هدش هداد  رارق  نز  ربارب  ود  درم  ثرا  قح  ارچ  2219 ـ

219شسرپ

219خساپ

دشاب د یبسن  دوش و  ظاحل  عوضوم  نیا  تسرپرسدوخ  ياهنز  درومرد  دیاب  سپ  دروآ  یم  هداوناخ  ارب ي  هناخ و  هب  ار  ثرا  درم  هک  تسا  نیا  تلع  رگا  تسین  یکی  ناملسم  اب  ناملسم  ریغ  درم  هید  لاثم  روط  هب  ناملسم ، ریغ  ای  تسا  درم  زا  رتمک  نز  هید  هک  تسا  رتشیب  درم  ثرا  قح  تلع  نیا  هب  ایآ  1 ـ

220شسرپ

220خساپ

؟ تسا هدش  هداد  رارق  درم  اب  قالط  قح  مالسا  رد  تلع  هچ  هب  سپ  دنرادن  مه  رب  يرترب  دنربارب و  مه  اب  اهناسنا  تسا  هدومرف  دنوادخ  هک  نآرق  هیآ  نآ  هب  هجوت  اب  1 ـ

220شسرپ
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220خساپ

؟ هدش هداد  رارق  نز  ربارب  ود  درم  ثرا  قح  ارچ  2222 ـ

222شسرپ

222خساپ

؟ درک ّلح  ناوتیم  هنوگچ  ار  یقوقح  هلئسم  نیا  دوش ». صاصق  دیاب  لتاق  : » دیوگیم موس  ردارب  مهاوخیم ». ار  مردپ  ياهبنوخ  : » دیوگیم مود  ردارب  مهاوخیم ». اهبنوخ  مرذگیم و  شنوخ  زا  مشخبیم و  ار  وا  : » دیوگیم لّوا  ردارب  تسا . هتشک  یسک  ار  ناشردپ  هک  دنتسه  ردارب  هس 

222شسرپ

223خساپ

؟ درادن تافانم  تلادع  اب  نارسپ  نارتخد و  ثرا  میسقت  223ایآ 

223شسرپ

223خساپ

. دیهد حیضوت  دراد ؟ شزرا  لداع  درم  کی  تداهش  ةزادنا  هب  لداع  نز  ود  تداهش  ارچ  دوهش  تداهش  ثحب  رد  ای  درب و  یم  مهس  درم  فصن  نز  ارچ  ثرا ، ثحبم  رد  اّما  تسا  هتفرگ  رظن  رد  يواسم  قوقح  درم  نز و  يارب  مالسا  نید 

225شسرپ

225خساپ

؟ دشابیم للم  نامزاس  رشب  قوقح  زا  سرت  رطاخ  هب  ضرالا  یف  دسفم  مکح  دننام  یمالسا  ماکحا  زا  یضعب  ندشن  ارجا  226ایآ 

226شسرپ

226خساپ

؟ درک باسح  سانلاقح  ناوتیم  ار  یقوقح  نینچ  ایآ  تسا ؟ یساسا  هچ  رب  سکعلاب  نادنزرف و  رب  ردام  ردپ و  227قح 

227شسرپ

227خساپ

؟ تسا گنهامه  نآ  یساسا  نوناق  اب  هسنارف  رد  باجح  عنم  نوناق  228ایآ 

228شسرپ

228خساپ

ددجم جاودزا  هک  ینامز  ات  تسا  ردام  نآ  زا  دنزرف  تناضح  دومرف : دوش ، یم  لّمحتم  ار  ندادریش  نامیاز و  دنزرف و  لمح  تمحز  ردام  هک  نیا  هب  هراشا  اب  (ص ) ربمایپ دنک ، ادج  نم  زا  ار  مدنزرف  دراد  دصق  وا  ما و  هدش  ادج  مرسمه  زا  تشاد : راهظا  دمآ و  (ص ) مرکا لوسر  دزن  ینز  هک  هدش  تیاور 

229شسرپ
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229خساپ

؟ تسا ردقچ  جاودزا  ینوناق  229نس 

229شسرپ

229خساپ

؟ تسا یفاک  دنا  هتشاذگ  نارتخد  جاودزا  يارب  هک  یّنس  230ایآ 

230شسرپ

230خساپ

؟ ارچ تسا ، هدرک  عنم  ار  نآ  یمالسا  يروهمج  نوناق  یلو  درادن ، یلکشم  رتخد  تقوم  جاودزا  مالسا  رد  هک  نیا  هب  هجوت  230اب 

230شسرپ

231خساپ

؟ تسا هدرک  عنم  ار  نآ  یمالسا  يروهمج  ارچ  درادن ، یلکشم  هرکاب  رتخد  تقوم  جاودزا  مالسا  رد  هک  نیا  هب  هجوت  231اب 

231شسرپ

231خساپ

پ) (؟ تسا هدرک  مالعا  عونمم  ار  نآ  ناریا  یمالسا  يروهمج  نوناق  هتسناد  عنامالب  تقوم  روط  هب  ار  رتخد  جاودزا  عرش  هکنیا  هب  هجوت  اب  231ارچ 

231شسرپ

232خساپ

؟ تسا ردقچ  جاودزا  ینوناق  232نس 

232شسرپ

232خساپ

؟ دوشیم فرطرب  هنوگچ  لوپ  شزرا  شهاک  اب  هیرهم  232لکشم 

232شسرپ

232خساپ

؟ تسا نز  هید  ربارب  ود  درم  هید  233ارچ 

233شسرپ
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233خساپ

؟ تسیچ کلم ))  )) و قح ))  )) موهفم ود  233قرف 

233شسرپ

233خساپ

؟ دوش یم  نآ  کلام  دنک ، راک  یثرا  یتعارز  ینیمز  رد  رگید ، ثراو  دوجو  اب  یسک  234رگا 

234شسرپ

234خساپ

لاکشازا یلاخو  هدش  نییعت  مهنآ  هک  اردوخ (  دوس  طقف  دوقع  عون  نیارد  کناب  هک  یلاحرد  دنشاب  کیرش  نایزو  دوسرد  دیاب  فرطود  دیناد  یم  هک  روطنامه  هک  دشاب  یم  هبراضم  دادرارق  اهدادرارق ،  عاونا  درومردالثم  تسا ؟ یمالسا  ًاعقاو  ام  يرادکناب  ینونک  هویش  هک  تشاد  داقتعا  ناوت  یم  ایآ 

234شسرپ

234خساپ

اجم یترایز و  یلام ، تاقیوشت  ناونع  هب  یعرش  رظن  زا  تشاد . ناشنتشادهگن  هدنز  رد  حالص  نانمدنوادخ  یلو  دندرک  یشکدوخ  هب  مادقا  نم  عالطا  نودب  راب  نیدنچ  نم  یلبق  دنزرف  ود  هک  يدح  رد  مراد  مدوخ  شدوخ و  نادنزرف  نم و  هب  تبسن  یمالسا  رادرک  راتفر و  رظن  زا  دروخرب  دب  رایسب  يرسمه 

235شسرپ

235خساپ

؟ تسا عون  دنچ  تسانعم و  هچ  هب  236هبه 

236شسرپ

236خساپ

؟ دراد دوجو  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  نیب  یقرف  236هچ 

236شسرپ

236خساپ

؟ درادن یهانگ  راک  نیا  ایآو  دنهدب  ثرا  دوخ  نادنزرف  زا  یکی  هب  اهنت  دنناوت  یم  نیدلاو  236ایآ 

236شسرپ

236خساپ

؟  تسیچ رسمه  رب  نز  بجاو  هقفن  زا  237روظنم 

237شسرپ
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237خساپ

. دینک یفرعم  دراد , دوجو  هنیمز  نیا  رد  يزکارم  رگا  دراد ؟ صاصتخا  یصاخ  رشق  هب  تقوم  جاودزا  237ایآ 

237شسرپ

237خساپ

؟ دنریذپ یمن  ار  نآ  ییاضق  نیلوئسم  دندرک  يراج  ار  هغیص  يرتخد  رسپ و  رگا  ارچ  , دشاب یم  ناسآ  رایسب  تقوم  جاودزا  هک  نیا  مغر  237یلع 

237شسرپ

237خساپ

؟ دیامن هبلاطم  یهجو  وا  زا  قالط  ربارب  رد  هدومن و  اهر  فیلکتالب  ار  نز  دناوت  یم  درم  مالسا  رد  238ایآ 

238شسرپ

238خساپ

دیهد حیضوت  ءاسن  هروس  هیآ 14  رد  لزنم  رد  راکانز  نز  سبح  دروم  238رد 

238شسرپ

238خساپ

ازج 239قوقح 

؟ ددرگ یم  رب  تیانج  ءهنحص  هب  راکتیانج  دنیوگ : یم  239ارچ 

239شسرپ

239خساپ

ار آ ناتردپ  دنس  ات  دیهدب  ام  هب  ار  ناترتخد  دیاب  هک  دنداد  رارق  راشفریز  ار  ام  لوتقم  ءهداوناخ  ملهچ ,  مسارم  زا  دعب  درک . توف  زاگ  تشن  رثا  رد  دعب  یتدم  دش . دازآ  تنامض  اب  سپس  دش و  نادنز  ءهناور  دیدرگ و  موکحم  هید  ناموت  نویلیم  شش  هب  دش و  ییاطخ  لتق  بکترم  مردپ  هتشذگ  لاس 

239شسرپ

239خساپ

؟ تسیچ ءانمتسا  ینارچ و  مشچ  239تازاجم 

239شسرپ

240خساپ

؟ دنتسهدّترم هتسد  ود  نیا  مه  هزورما  یهقف  رظن  زا  ایآ  دنا ؟ هدرک  قالطا  هتسد  ود  ره  هب  ار  دّترم  ءهملک  ناملسم  مالسا و  نایوارارچ  هک .:  هدمآ  يربط  خیرات  باتک  رد 
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240شسرپ

240خساپ

شسرپ تسا ؟ هدمآ  نآرق  رد  دترم  دح  240ایآ 

241خساپ

؟ تسیچ مادک  ره  مکح  و  هچ ؟ ینعی  یلم  يرطف و  241دترم 

241شسرپ

241خساپ

؟ تسا هدش  يریگتخس  دترم  يارب  مالسا  رد  241ارچ 

241شسرپ

241خساپ

؟ تسا ردقچ  راوخ  بارش  دح  تسا ؟ هدمآ  نآرق  رد  راوخ  بارش  دح  242ایآ 

242شسرپ

242خساپ

؟ تسیچ طاول  دح  تسا ؟ هدمآ  نآرق  رد  طاول  دح  243ایآ 

243شسرپ

243خساپ

؟ تسیچ هقحاسم  دح  تسا ؟ هدمآ  نآرق  رد  هقحاسم  دح  243ایآ 

243شسرپ

243خساپ

شسرپ تسا ؟ ردقچ  تدایق  دح  تسا ؟ هدمآ  نآرق  رد  تدایق  دح  243ایآ 

243خساپ

؟ دنک يریگولج  دحاو  مرج  يارب  نوگانوگ  ماکحا  زا  هک  دراد  دوجو  یلح  هار  ایآ  دراد ، یگتسب  یضاق  رظن  هب  ریزعت  نازیم  عون و  تاریزعت ، رد  هکنیا  هب  هجوت  اب 

244شسرپ

244خساپ
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؟ تسا قالش  هب  رصحنم  ریزعت  244ایآ 

244شسرپ

244خساپ

شسرپ تسیچ ؟ تاریزعت  رد  مکاح  رییخت  245يانعم 

245خساپ

؟ تسا ینامز  هچ  مالسا ، رد  نادنز  شیادیپ  245خیرات 

245شسرپ

245خساپ

؟ تسیچ نادنز  دوجو  245ۀفسلف 

246شسرپ

246خساپ

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یتازاجم  ییاذیا و  246نادنز 

246شسرپ

246خساپ

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یحالصا  246نادنز 

246شسرپ

246خساپ

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یطایتحا  247نادنز 

247شسرپ

247خساپ

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یقاقحتسا  247نادنز 

247شسرپ

247خساپ

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یتظافح  247نادنز 
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247شسرپ

247خساپ

؟ تسا هدمآ  نآرق  رد  نادنز  مکح  248ایآ 

248شسرپ

248خساپ

؟ دراد دوجو  نادنز  دراوم  یمالسا  تایاور  رد  248ایآ 

248شسرپ

248خساپ

؟ تسیچ ناینادنز  قوقح  هب  تبسن  یمالسا  تایاور  249هاگدید 

249شسرپ

249خساپ

شسرپ درک ؟ هئارا  دیشرلا  نوراه  هب  یحرط  هچ  ناینادنز ، زا  تیامح  رد  فسوی  249وبا 

249خساپ

شسرپ تسا ؟ ینامز  هچ  مالسا ، رد  نادنز  شیادیپ  251خیرات 

251خساپ

شسرپ تسا ؟ ینادنز  عون  هچ  یتازاجم  ییاذیا و  251نادنز 

251خساپ

شسرپ تسا ؟ ینادنز  عون  هچ  یحالصا  251نادنز 

252خساپ

شسرپ تسا ؟ ینادنز  عون  هچ  یطایتحا  252نادنز 

252خساپ

شسرپ تسا ؟ ینادنز  هچ  یبیدأت  252نادنز 

252خساپ

شسرپ تسا ؟ ینادنز  عون  هچ  یسایس  252نادنز 
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252خساپ

شسرپ تسا ؟ ینادنز  عون  هچ  یتظافح  252نادنز 

252خساپ

شسرپ تسیچ ؟ مالسا  رد  تاریزعت  دودح و  253ۀفسلف 

253خساپ

شسرپ تسیچ ؟ ریزعت  دودح و  253يانعم 

253خساپ

شسرپ تسا ؟ هدمآ  نآرق  رد  دودح  زا  کی  253مادک 

253خساپ

شسرپ تسا ؟ هدمآ  نآرق  رد  دترم  دح  254ایآ 

254خساپ

شسرپ دنک ؟ يریگولج  دحاو  مرج  يارب  نوگانوگ  ماکحا  زا  هک  دراد  دوجو  یلح  هار  ایآ  دراد ، یگتسب  یضاق  رظن  هب  ریزعت  نازیم  عون و  تاریزعت ، رد  هکنیا  هب  هجوت  اب 

255خساپ

شسرپ تسا ؟ قالش  هب  رصحنم  ریزعت  255ایآ 

255خساپ

شسرپ تسیچ ؟ تاریزعت  رد  مکاح  رییخت  256يانعم 

256خساپ

؟ تسیچ نادنز  دوجو  256ۀفسلف 

256شسرپ

256خساپ

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یتازاجم  ییاذیا و  256نادنز 

256شسرپ

256خساپ

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یحالصا  257نادنز 
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257شسرپ

257خساپ

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یطایتحا  257نادنز 

257شسرپ

257خساپ

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یقاقحتسا  257نادنز 

257شسرپ

257خساپ

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یتظافح  257نادنز 

257شسرپ

258خساپ

؟ تسا هدمآ  نآرق  رد  نادنز  مکح  258ایآ 

258شسرپ

258خساپ

؟ دراد دوجو  نادنز  دراوم  یمالسا  تایاور  رد  258ایآ 

258شسرپ

258خساپ

؟ تسیچ ناینادنز  قوقح  هب  تبسن  یمالسا  تایاور  259هاگدید 

259شسرپ

259خساپ

؟ تسا یقاب  دوخ  توق  هب  مکح  نیا  ایآ  هدش ، نوگرگد  یگدنز  تیفیک  هک  نونکا  و  تسا ؟ هدوبن  ربمایپ  رصع  يا  هلیبق  یگدنز  راتخاس  لولعم  هلقاع ، رب  هید  ایآ 

260شسرپ

260خساپ

؟ درک ّلح  ناوت  یم  هنوگچ  ار  یقوقح  هلئسم  نیا  دوش ». صاصق  دیاب  لتاق  : » دیوگ یم  موس  ردارب  مهاوخ ». یم  ار  مردپ  ياهبنوخ  : » دیوگ یم  مود  ردارب  مهاوخ ». یم  اهبنوخ  مرذگ و  یم  شنوخ  زا  مشخب و  یم  ار  وا  : » دیوگ یم  لّوا  ردارب  تسا . هتشک  یسک  ار  ناشردپ  هک  دنتسه  ردارب  هس 
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260شسرپ

260خساپ

؟ تسیچ دوش  دیهش  هدومن  هبوت  هکنیا  زا  دعب  هتشک و  ار  رفن  دنچ  هک  یسک  260مکح 

260شسرپ

260خساپ

؟ تسیچ لماک  261هید 

261شسرپ

261خساپ

؟ درک ّلح  ناوت  یم  هنوگچ  ار  یقوقح  هلئسم  نیا  دوش ». صاصق  دیاب  لتاق  : » دیوگ یم  موس  ردارب  مهاوخ ». یم  ار  مردپ  ياهبنوخ  : » دیوگ یم  مود  ردارب  مهاوخ ». یم  اهبنوخ  مرذگ و  یم  شنوخ  زا  مشخب و  یم  ار  وا  : » دیوگ یم  لّوا  ردارب  تسا . هتشک  یسک  ار  ناشردپ  هک  دنتسه  ردارب  هس 

262شسرپ

262خساپ

؟ درک ّلح  ناوت  یم  هنوگچ  ار  یقوقح  هلئسم  نیا  دوش ». صاصق  دیاب  لتاق  : » دیوگ یم  موس  ردارب  مهاوخ ». یم  ار  مردپ  ياهبنوخ  : » دیوگ یم  مود  ردارب  مهاوخ ». یم  اهبنوخ  مرذگ و  یم  شنوخ  زا  مشخب و  یم  ار  وا  : » دیوگ یم  لّوا  ردارب  تسا . هتشک  یسک  ار  ناشردپ  هک  دنتسه  ردارب  هس 

262شسرپ

263خساپ

؟ دوش یم  موکحم  هید  ای  صاصق  هب  هیئاضق  ةوق  طسوت  درف  يزورما  هعماج  رد  ارچ  و  دننک ؟ یم  موکحم  صاصق  هب  ار  وا  ایآ  تسیچ ؟ لتاق  دروم  رد  مالسا  مکح  دشکب . دمع  ریغ  ای  دمع  ار  وا  دوخ  سومان  لام و  زا  عافد  يارب  هناخ  بحاص  دوش و  يا  هناخ  دراو  يدزد  يارب  يدزد  رگا 

263شسرپ

263خساپ

؟ دنتسه رفاک  ناناملسم  ریغ  همه  ایآ  یلک  روط  هب  دراد و  ار  رفاک  مکح  تروص  نیا  رد  دنکب ، باختنا  مالسا  زا  ریغ  يرگید  نید  یلیلد  ره  هب  یناملسم  هک  یتروص  رد  ایآ 

263شسرپ

263خساپ

؟ دینک نایب  دنهد  مانشد  ار  نیموصعم  6 و  ربمایپ هک  یناسک  نادترم و  ةرابرد  ار  مالسا  264مکح 

264شسرپ

264خساپ

تسا هدش  یفرعم  هنوگچ  مالسا  رد  مادعا  تسیچ  مادعا  دروم  رد  میرک  نآرق  مالسا و  266رظن 
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266شسرپ

266خساپ

؟ دراد يرظن  هچ  مادعا  دروم  رد  267دنوادخ 

267شسرپ

267خساپ

تسین یناسنا  هرهوج  ندرمش  شزرایب  یتلادعیب و  یعون  نیا  ایآ  دومرف ، نایب  هدرب  لباقم  رد  ار  هدرب  دازآ و  لباقم  رد  ار  دازآ  ناسنا  صاصق  هک  هرقب  ةروس  تایآ  هب  هجوت  اب 

268شسرپ

268خساپ

تسا راگزاس  القع  نیناوق  تلادع و  اب  دراد ، ار  هید  تخادرپ  ناوت  یناج  دوخ  دناهدیدن و  چیه  ار  یناج  هلقاع  یهاگ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یناج  هلقاع   " يوس زا  ضحم  ییاطخ   " لتق رد  هید  تخادرپ  ایآ 

268شسرپ

268خساپ

تسا بجاو  ام  رب  تسین  تباث  شدادترا  فرع  رد  هک  نیا  اب  يو  نتشک  ایآ  تسیچ  دنهدیم  مانشد  راهطا  همئا  ربمایپ و  نآرق  هب  تحارص  هب  هک  یسک  ربارب  رد  ام  هفیظو  تسیچ  دترم  مکح 

270شسرپ

270خساپ

؟ دییامن یفرعم  دروم  نیا  رد  ار  یعبانم  و  دراد ؟ دوجو  ییازج  قوقح  ةرابرد  میرک  نآرق  رد  یتایآ  271هچ 

271شسرپ

272خساپ

؟ دوش یم  هتفرگ  رظن  رد  تازاجم  کی  ود  ره  يارب  ایآ  دننک  يدزد  مه  لثم  يدنمتورث  ای  ریقف و  272رگا 

272شسرپ

272خساپ

؟ دوش یمن  ارجا  دزد  تسد  عطق  مکح  یمالسا  يروهمج  رد  272ارچ 

272شسرپ

272خساپ

؟ دیشخب دهاوخ  ار  اهنآ  دنوادخ  ایآ  دنهدب و  هید  دیاب  ایآ  هدش  شندب  يدوبک  یخرس و  بجوم  دنا و  هدرک  یندب  هیبنت  ار  ناشکدوک  هک  يا  273هداوناخ 
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273شسرپ

273خساپ

؟ دشکب ار  وا  ای  زواجت  شسومان  هب  دراد  هزاجا  ایآ  تسا ؟  راک  هانگ  یسک  هچ  مالسا  رظن  زا  تسا  هداد  نت  طاول  لمع  هب  لتق ,  هب  دیدهت  بیرف و  اب  دنک  یم  راهظا  یناوجون 

273شسرپ

273خساپ

؟  تسا راگزاس  یناسنا  قوقح  يواست  اب  نامالغ  نازینک و  اب  اهراتفر  یضعب  مالسا  رد  273ایآ 

273شسرپ

274خساپ

دوش یمن  ارجا  ییاضق  مکاحم  رد  تقرس  دح  لثم  دودح  زا  یضعب  274ارچ 

274شسرپ

274خساپ

؟ دناسر لتق  هب  هب  ار  اهنآ  هاگداد  هب  هعجارم  نودب  دنتسه  مدلا  رودهم  هک  يدارفا  ناوت  یم  274ایآ 

275شسرپ

275خساپ

؟  تسیچ تلع  تسین ,  رشابم  زا  تیلووسم  عفار  تسین و  نآ  زوجم  لتق  رد  275هارکا 

275شسرپ

275خساپ

؟  تسا یعرش  دح  ياراد  هریبک  ناهانگ  همه  276ایآ 

276شسرپ

276خساپ

? دوش یمن  اهاج  یخرب  دوش  یم  اهاج  یخرب  هک  دراد  یطیارش  هچ  قراس  تسد  276عطق 

276شسرپ

276خساپ

؟ دوب یکی  يدوهی ) ای  یحیسم  الثم   ) ناملسمریغ اب  ناملسم  هید  ربمایپ  نامز  رد  277ایآ 
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277شسرپ

277خساپ

لاملا پ تیب  زا  زین  لوتقم  هید  دوش و  یمن  صاصق  هداد ، تاجن  ار  يرهاظ  لتاق  ناج  یلصا  لتاق  نوچ  هک  دزادرپ  یم  هتکن  نیا  حیضوت  هب  ناتساد  نایب  زا  دعب  یلوتقم ) لتاق و   ) دنب 126 مجنپ ، تمسق  ناقهد ، تاراشتنا  هداز ، لوسر  لیعامسا  دیس  فیلأت  بلاطیبا » نب  یلع  ترضح  ياهتواضق   » باتک رد 

278شسرپ

278خساپ

. دوش یمن  ارجا  ام  هیئاضق  هوق  طسوت  مالسا  ییاضق  دودح  278ارچ 

278شسرپ

278خساپ

؟  تسین ییارگ  هبناج  کی  ضیعبت و  رما  نیا  ایآ   . دوش یم  صاصق  دشکب  ار  دوخ  ردپ  دنزرف  رگا  هکیلاح  رد   ، تسین وا  يارب  صاصق  قح   ، دشکب ار  دوخ  دنزرف  يردپ  رگا  یقوقح  ماکحا  رد 

279شسرپ

279خساپ

هدوب ك اههام  نیا  تمرح  ظفح  زین  جح و  هضیرف  يادا  رطاخ  هب  مارح  ياههام  رد  تینما  يرارقرب  روظنم  هب  هدوب و  مالسا  ردص  نوناق   ، نوناق نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  دشاب  یم  مارح  ياههام  رد  یلومعم  هید  موس  کی  نازیم  هب  هید  شیازفا  ثحب  دشاب  یم  حرطم  هعماج  رد  هزورما  هک  یتاعوضوم  زا  یکی 

280شسرپ

280خساپ

؟ تسیک هدهع  هب  دترم  281تازاجم 

281شسرپ

281خساپ

؟ دنراد ار  هید  هبلاطم  قح  مد  يایلوا  هکنیا  ای  دوش  یم  طقاس  مه  هید  ایآ  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  . دننک صاصق  هبلاطم  دنناوت  یمن  رگید  لوتقم ، مد  يایلوا  تلاح  نیا  رد  دناد و  یم  صاصق  طوقس  لماع  ار  هیلع  ینجم  طسوت  گرم  زا  لبق  یناج  وفع  هک  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 268  اب  هطبار  رد 

281شسرپ

282خساپ

. دنک افتکا  هدش  اصحا  هلدا  هب  دیاب  طقف  ریخ و  ای  دنک  رداص  مکح  یکشزپ  تانیاعم  مولع و  هب  دانتسا  اب  دناوت  یم  تداهش ) رارقا و   ) هدش اصحا  نآ  تابثا  هلدا  هقف  رد  هک  انز  دننام  یمئارج  رد  یضاق  ایآ 

282شسرپ

282خساپ

. درادن صاصق  قح  هدیسر  لتق  هب  شرسمه  هک  ینز  282ارچ 
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282شسرپ

282خساپ

درم هید  فصن  نز  هید  مالسا  نآرق و  ماکحا  قبط  هک  تسا  انعم  نادب  رما  نیا  دنزادرپب . ار  هید  فصن  لوتقم  هداوناخ  هک  دیدرگ  طورشم  نادب  وا  صاصق  مادعا و  مکح  دش ، هتخانش  رصقم  درم  هکنیا  زا  دعب  دیسریم . لتق  هب  شرسمه  يوقاچ  تابرض  رثا  رد  ینز  نامرهش  طاقن  زا  یکی  رد  شیپ  هام  دنچ 

283شسرپ

284خساپ

؟ دننک یم  مادعا  ار  دترم  ارچ  نیدلا  یف  هارکا  هیآ ال  هب  هجوت  286اب 

286شسرپ

286خساپ

؟  تسیچ انز  لاح  رد  يدرم  نز و  ندید  ماگنه  ناسنا  287هفیظو 

287شسرپ

287خساپ

؟ دنیامن صاصق  ار  لتاق  دنناوتب  ات  دنزادرپب  ار  هید  دازام  دیاب  لوتقم  يایلوا  دناسر ، لتق  هب  ار  ینز  يدرم ، رگا  ارچ  هک  تسا  نیا  لاؤس  تسا . نز  لتق  لابق  رد  درم  طورشم  صاصق  هتفرگ ، رارق  داقتنا  دروم  هک  یلئاسم  زا  یکی 

287شسرپ

( لوا تمسق  ) 288خساپ

( مود تمسق  ) 290خساپ

؟ دراد دوجو  تازاجم  ریخأت  ای  قیلعت و  مالسا  ییاضق  ماظن  هاگدید  زا  تازاجم  لامِعا  رد  292ایآ 

292شسرپ

292خساپ

؟ دنوشیمن سفن  صاصق  مادعا و  مکح  لومشم  نانز  293ارچ 

293شسرپ

293خساپ

ارجا ن الاح  ارچ  سپ  دوب  نوناق  یمالسا و  مکح  نا  رگا  دننکیمن . مادعا  یلو  دنریگیم ، دارفا  زا  ار  يرتشیب  ردخم  داوم  نالا  یلو  دندرکیم ، مادعا  ردخم  داوم  يرادقم  رطاخ  ار ب  يدادعت  نامز  کی  دوشیم ، هدهاشم  دروخرب  عون  ود  نایچقاچاق  مادعا  دروم  رد  ریخا  لاس  تدم 20  رد  هنافسأتم 

293شسرپ

293خساپ
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؟ دننکیم موکحم  ینادنز و  مرج  تابثا  زا  لبق  ار  دارفا  اههاگداد  زا  یضعب  رد  294ارچ 

294شسرپ

294خساپ

زا دعب  متفر و  نادنز  هب  هقیثو  عیدوت  زا  ندوب  زجاع  رطاخ  هب  یهاتوک  تدم  دش . يو  پچ  شوگ  هلال  زا  دصرد  دون  دودح  عطق  هب  رجنم  نیا  یلو  مهد  تاجن  اه  نآ  تسد  زا  ار  مدوخ  ات  متفرگ  زاگ  ار  اه  نآ  زا  یکی  شوگ  شابوا  لذارا و  اب  يریگرد  رد  لاس 79  رد  جیسب  تمواقم  هاگیاپ  وضع  بناجنیا 

294شسرپ

294خساپ

؟ دننکیم ارجا  حبص  ناذا  زا  لبق  ار  دارفا  مادعا  295ارچ 

295شسرپ

295خساپ

؟ دنکیم دروخرب  هنوگچ  یضاق  روطچ ؟ يّدج  اب  دوشیم ، بوسحم  مرج  هدنخ  یخوش و  اب  یشکوقاچ  295ایآ 

295شسرپ

295خساپ

؟ تسا هدش  تفایرد  تایآ  همئا و   ) یمالسا عبنم  زا  اه  تازاجم  نیا  296ایآ 

296شسرپ

296خساپ

؟ تسیچ یقوقح  رظن  زا  مرج  عنام  عماج و  297فیرعت 

297شسرپ

297خساپ

؟ دیآ یمن  باسح  هب  لتاق  درم  دریگ و  یمن  تروص  یتواضق  ای  میمصت  هنوگ  چیه  دروم  رد  تسا ، هدش  هجوتم  هابتشا  هب  ار  نایرج  هک  دوش  هجوتم  دعب  دشکب و  ار  دوخ  رسمه  ای  رهاوخ  یسومان  تلع  هب  يدرم  رگا  نوناق  رد  ارچ 

298شسرپ

298خساپ

؟ دنریگ یم  همیرج  نآ  ياج  هب  تسا و  هدش  لیطعت  ناریا  رد  یهلا  دودح  298ارچ 

298شسرپ

298خساپ
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؟ تسا دارفا  نطاب  شجنس  يارب  یبسانم  رایعم  هغیص  ایآ  دوش . یم  هئربت  دشاب  رگا  دوش و  یم  راسگنس  دشابن ، دلب  ار  هغیص  هلمج  هاگداد  رد  یسک  رگا  دهد و  یم  خر  هعماج  رد  داسف  عون  همه  هغیص  مان  اب 

299شسرپ

299خساپ

؟ تسیچ مرُج "  " عنام عماج و  300فیرعت 

300شسرپ

300خساپ

؟ تسیچ مرُج "  " عنام عماج و  300فیرعت 

300شسرپ

300خساپ

زا روظنم  دنیوگ  ـی  مز ـی نـیـ خر بـ دنوش .  جیورت  هعماج  رد  دیابن  هلیذر  تافص  نیا  تسا و  ییوج  ماقتنا  بلق و  توسق  زا  صاصق  هک  ـنـ یا ـگـر  ید رگید .  يدرف  وا  لتاق  صاصق  اب  دوش و  یم  مک  هعماج  زا  درف  کی  لوا  رفن  لتق  اب  اریز  تسا .  یملع  یعامتجا و  روعش  نادجو و  فالخ  لتق  صاصق  مکح 

301شسرپ

301خساپ

؟ تسا يزیچ  هچ  صوصخم  کی  ره  هنوگ و  دنچ  رب  302تازاجم 

302شسرپ

302خساپ

؟ تسا يزیچ  هچ  صوصخم  کی  ره  هنوگ و  دنچ  رب  302تازاجم 

302شسرپ

302خساپ

؟ دراد ییاههدیاف  هچ  دوشیم ، ماجنا  يداد  رارق  نیناوق  قبط  رب  هک  302ییاهتازاجم 

302شسرپ

302خساپ

؟ دراد ییاههدیاف  هچ  دوشیم ، ماجنا  يداد  رارق  نیناوق  قبط  رب  هک  302ییاهتازاجم 

303شسرپ

303خساپ
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؟ دریگیم ار  وا  تازاجم  ياج  مرجم ، تیبرت  303ایآ 

303شسرپ

303خساپ

؟ دریگیمن ار  نآ  ياج  زیچ  چیه  تسا و  مزال  يرشب  عماوج  يارب  تازاجم  عضو  303ارچ 

303شسرپ

303خساپ

؟ دریگیمن ار  نآ  ياج  زیچ  چیه  تسا و  مزال  يرشب  عماوج  يارب  تازاجم  عضو  304ارچ 

304شسرپ

304خساپ

شسرپ تسیچ ؟ ریزعت  دودح و  304يانعم 

304خساپ

شسرپ تسا ؟ هدمآ  نآرق  رد  دودح  زا  کی  305مادک 

305خساپ

؟ دوش یمن  عطق  دزد  تسد  ناریا  رد  305ارچ 

306شسرپ

306خساپ

؟ دنک ارجا  دناوت  یم  یسک  هچ  ار  دترم  یبنلا و  باس  لومشلا  تحت  دارفا  مادعا  306مکح 

306شسرپ

306خساپ

تسیچ دراد  دوجو  نآ  نوماریپ  هک  یتاهبش  يرفیک و  نیناوق  رد  صاصق  هاگیاج  دوریم ؟ نیب  زا  يدرف  هک  یتروص  رد  تسا  تایح  صاصق  رد  هنوگچ  دییامرفب  دیهد و  حیضوت  تایح  صاصقلا  یف  مکلو   " ۀیآ دروم  رد  ًافطل 

306شسرپ

307خساپ

قوقح ینابم  308هفسلف و 

؟ دراد یموهفم  انعم و  هچ  تازاجم  مالسا و  ییازج  نیناوق  هاگداد  دهدن ، ماجنا  فلخت  هانگ و  سک  چیه  هک  هلضاف ) هنیدم   ) دنشاب الاب  یسایس و ... يداقتعا و  یعامتجا ، يداصتقا ، یملع ، حطس  رظن  زا  ردق  نآ  روشک  کی  مدرم  رگا 
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308شسرپ

308خساپ

؟ تسیچ لمع ، حور  رظن  زا  یهلا  نیناوق  يرشب و  نیناوق  نایم  309قرف 

309شسرپ

309خساپ

؟ دراد دوجو  یسک  هچ  رد  طیارش  نیا  نآرق  رظن  زا  تسا و  هنوگچ  مالسا  رظن  زا  راذگنوناق  309طیارش 

309شسرپ

309خساپ

؟ تسیچ ناهیقف  نادهتجم و  شقن  سپ  درادن  دوجو  وا  نوناق  زج  ینوناق  ادخ و  زج  يراذگ ، نوناق  یهلا ، ماظن  رد  311رگا 

311شسرپ

311خساپ

. دییامن یفرعم  ار  یعبانم  دیهد و  حیضوت  صوصخ  نیا  رد  مالسا  هاگدید  یمالسا و  ياضق  يرفیک و  یسرداد  نییآ  یسانشمرج و  یصاصتخا و  يازج  قوقح  یمومع و  يازج  قوقح  اهتازاجم و  ازج و  قوقح  هفسلف  صوصخ  رد 

312شسرپ

312خساپ

؟ تسیچ نامز  رورم  313ةدعاق 

313شسرپ

313خساپ

؟ تسا هنوگچ  زورما  يایند  نآرق و  رظن  زا  نیناوق  یئارجا  314تنامض 

314شسرپ

314خساپ

شسرپ تسا ؟ هنوگچ  زورما  يایند  نآرق و  رظن  زا  نیناوق  یئارجا  314تنامض 

314خساپ

؟ دشابیم اراد  ار  يرشب  هعماج  يراذگنوناق  طیارش  تیحالص و  یصخش  315هچ 

315شسرپ
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315خساپ

؟ تسیچ یمالسا  نیناوق  ییارجا  317تنامض 

317شسرپ

317خساپ

؟ دراد یمالسا  نیناوق  اب  طابترا  رد  یشقن  هچ  شاداپ » »319

319شسرپ

319خساپ

؟  تسیچ یمالسا  نیناوق  319ياهیگژیو 

319شسرپ

319خساپ

؟ تسیچ یمالسا  نیناوق  ییارجا  320تنامض 

320شسرپ

320خساپ

؟  تسیچ یمالسا  نیناوق  321ياهیگژیو 

321شسرپ

322خساپ

؟ تسیچ یمالسا  نیناوق  ییارجا  322تنامض 

322شسرپ

322خساپ

؟ دشابیم اراد  ار  يرشب  هعماج  يراذگنوناق  طیارش  تیحالص و  یصخش  324هچ 

324شسرپ

324خساپ

؟ دراد دوجو  یسک  هچ  رد  طیارش  نیا  نآرق  رظن  زا  تسا و  هنوگچ  مالسا  رظن  زا  راذگنوناق  326طیارش 

326شسرپ
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326خساپ

؟ دراد یمالسا  نیناوق  اب  طابترا  رد  یشقن  هچ  شاداپ » »327

327شسرپ

327خساپ

؟ تسیچ نوناق )) )) و (( قوقح  )) میهافم یساسا  328قرف 

328شسرپ

328خساپ

. دییامن فیرعت  ار  نآ  تسیچ  328قح 

328شسرپ

329خساپ

؟ درادیمزاول هچ  329قح 

329شسرپ

329خساپ

؟ ریخ ای  دوشیم  مه  یعرش  يانعم  هب  فیلکت  لماش  نیا  دنراد و  مهاب  يا  هطبار  هچ  فیلکت  329قح و 

329شسرپ

330خساپ

؟ تسیچ مالسا  هاگدید  زا  قح  330هاگتساخ 

330شسرپ

330خساپ

؟ دوشیم تابثا  ییاههار  هچ  زا  عازتنا و  هنوگچ  330قح 

330شسرپ

330خساپ

؟ تسیچ هعماج  رد  یقوقح  دعاوق  قوقح و  دوجو  331ترورض 

331شسرپ
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331خساپ

؟ تسیچ مادک  ره  عوضوم  دنمسق و  دنچ  ياراد  331قوقح 

332شسرپ

332خساپ

؟ دوشیمیماکحا هچ  لماش  هچ و  ینعی  قوقح  332ینابم 

332شسرپ

332خساپ

. دینک نایب  ار  حیحص  رظن  ثحب و  نیا  رد  توافتم  راظنا  تسیچ  نوناق  رابتعا  333أشنم 

333شسرپ

333خساپ

؟ تسیچ فورعم  یقلت  هس  رد  نوناق  تیعورشم  334هاگتساخ 

334شسرپ

334خساپ

؟ تساجک کی  ره  رد  يراذگنوناق  عجرم  تسا و  مسق  دنچ  رب  قوقحیمالسا  هاگدید  334زا 

334شسرپ

334خساپ

؟ دنک لمع  نآ  هب  ودرامشب  ربتعم  ار  ینوناق  ناسنا  هک  درادیمازتلا  هچ  335ًاساسا 

335شسرپ

335خساپ

مینادیم تایعقاو  رب  ینتبم  ار  یقوقح  تاررقم  ماکحا و  همه  دوخ  یهلا  یقوقح  ماظن  رد  هک  ام  یلو  دنیوج  دوس  يرابتعا  میهافم  زا  دنراد  قح  تسا  رابتعا  داد و  رارق  هب  یقوقح  تاررقم  ماکحا و  ماوق  هک  دنرواب  نیا  رب  اهنآ  ناگدنزاس  دنتسین و  یقیقح  هناوتشپ  ياراد  هک  یقوقح  ياهماظن  نآ 

336شسرپ

336خساپ

؟ دنا عمج  لباق  هنوگچ  ود  نیا  تسا . هدش  هدرمش  قوقح  عبانم  زا  یکی  مه  لقع  رگید  يوس  زا  تسادخ و  نآ  زا  طقف  مکح  ینید  قوقح  رد  ییوس  337زا 

337شسرپ
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337خساپ

؟ دراد دوجو  رتربیماقم  طسوت  ماکحا  تاررقم و  عضو  ربیموزل  337هچ 

337شسرپ

337خساپ

؟ دنتسه يا  یگژیو  هچ  ياراد  هدش  نایب  نآرق  رد  هک  338ینیناوق 

338شسرپ

338خساپ

؟ دنراد يراذگنوناق  مسق  دنچ  (ع ) 338نیموصعم

338شسرپ

339خساپ

؟ تسیچ تبیغ  رصع  رد  راذگنوناق  یساسا  339طیارش 

339شسرپ

339خساپ

؟ دشاب لاعتم  راصحنا خ رد  طقف  نوناق  عضو  یلیلد  هچ  339هب 

339شسرپ

339خساپ

؟ دنامیم یقاب  ریغ  يراذگنوناق  يارب  ییاج  هنوگچ  تسا  لاعتم  يادخ  نآ  زا  يراذگنوناق  قح  هک  ینامسآ  نایدا  مالسا و  340رد 

340شسرپ

340خساپ

. دینک نایب  ار  قح  دروم  رد  فلتخم  341ياههاگدید 

341شسرپ

341خساپ

. دینک نایب  ار  قح  دروم  رد  فلتخم  342ياههاگدید 

342شسرپ
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342خساپ

؟ درادن ییارجا  نماض  نید  هک  تسین  نیا  تّلع  ایآ  تسیچ  تسا  هتفرگ  ار  یمالسا  ياهروشک  رسارس  داسف  هک  نیا  342تّلع 

342شسرپ

343خساپ

؟ دراد یموهفم  هچ  343قح 

343شسرپ

343خساپ

؟ دراد یموهفم  هچ  343قح 

343شسرپ

344خساپ

؟ تسا دیدج  یقوقح  لئاسم  عیمج  هب  نداد  باوج  هب  رداق  دوجوم  هقف  ملع  344ایآ 

344شسرپ

344خساپ

تسا ياهلوقم  قح  ای  تسه و  تسرد  درادن ، ییانعم  یسانشیلع  نودب  یسانشادخ  هک  روطنامه  درادن ، یموهفم  یلع  تخانش  نودب  قح  مییوگب  رگا  سپ  دشابیم ، قح  هدش  هدروآ  هغالبلاجهن  نآرق و  رد  هک  یقح  ای  تسا  قح  نامه  مدرم  ینوناق  یعرش و  ياههتساوخ  تفگ  ناوتیم  ایآ  تسیچ  قح 

344شسرپ

344خساپ

؟ دنرییغت لباق  نیناوق  نیا  ایآ  ب ـ  درک ؟ یبسانم  هیجوت  دننادیمن  يزیچ  مالسا  تفوطعرپ  نیبم  نید  زا  هک  يدارفا  يارب  ناوتیم  هنوگچ  دنتفرگ ، رارق  مالسا  اب  هزرابم  يارب  يزیوآتسد  زورما ، ناهج  رد  ثرا  قالش  صاصق  دننام  مالسا  نیناوق  یخرب  فلا ـ 

345شسرپ

345خساپ

؟  تابجاو ماجنا  ای  تسا  رتهب  سانلا  قح  347تیاعر 

347شسرپ

347خساپ

؟  تسیچ مالسا  رد  يراد  هدرب  348هفسلف 

348شسرپ
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348خساپ

؟  تسا یبرغ  ياهروشک  لمعلا  سکع  رطاخ  هب  یمالسا  دودح  ماکحا و  لماک  يارجا  مدع  349ایآ 

349شسرپ

349خساپ

. دینک نایب  تواضق  دروم  رد  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  349ینانخس 

349شسرپ

350خساپ

. درک رییغت  ناناملسمریغ  ناناملسم و  هید  يواست  مدع  نوناق  شیپ  تقو  دنچ  نیمه  هک  نیا  هن  رگم  دریگ  یم  تروص  ناکم  نامز و  تایضتقم  هب  هجوت  اب  هک  تسایوپ  هقف  داهتجا و  نیمه  هعیش ، تازایتما  زا  یکی  هک  تسا  نیا  ما  یصخش  رظن  درکن . عناق  نادنچ  ارم  ( 9899  ) ما یلبق  همان  لاؤس 5  باوج 

350شسرپ

350خساپ

؟ تسا هنالداع  دوشیم  هدایپ  ام  هعماج  رد  هک  ینیناوق  351ایآ 

352شسرپ

352خساپ

؟  تسیچ یفسلف  یملع و  تواضق  یقوقح و  تواضق  352قرف 

352شسرپ

352خساپ

؟  تسیچ یفسلف  یملع و  تواضق  یقوقح و  تواضق  353قرف 

353شسرپ

353خساپ

؟ تسیچ لدع  طسق و  ینوناق  دعب  زا  354دوصقم 

354شسرپ

354خساپ

؟ تسیچ لمع ، حور  رظن  زا  یهلا  نیناوق  يرشب و  نیناوق  نایم  355قرف 

355شسرپ
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355خساپ

؟ تسیچ لمع ، حور  رظن  زا  یهلا  نیناوق  يرشب و  نیناوق  نایم  355قرف 

355شسرپ

355خساپ

؟ تسیچ یئاضق  هاگتسد  ۀفیظو  یمالسا  تموکح  356رد 

356شسرپ

356خساپ

؟ تسیچ یئاضق  ماظن  هب  تبسن  نآرق  356هاگدید 

356شسرپ

356خساپ

شسرپ تسیچ ؟ مالسا  رد  تاریزعت  دودح و  357ۀفسلف 

357خساپ

شسرپ دشاب ؟ یطیارش  هچ  دجاو  دیاب  اهنوناق  358نیرتهب 

358خساپ

شسرپ دشیم ؟ هچ  تشادن  دوجو  ینوناق  358رگا 

358خساپ

شسرپ دشاب ؟ یطیارش  هچ  دجاو  دیاب  اهنوناق  358نیرتهب 

358خساپ

؟ تسا نوناق  مادک  اهنوناق  359نیرتهب 

359شسرپ

359خساپ

؟ تسیچ نیناوق  يارجا  تنامض  هرابرد  نآرق  360هاگدید 

360شسرپ

360خساپ

زا 405تسرهف هحفص 52 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ یئاضق  ماظن  هب  تبسن  نآرق  361هاگدید 

361شسرپ

361خساپ

شسرپ دراد ؟ تواضق  قح  یسک  هچ  مالسا  هاگدید  362زا 

362خساپ

شسرپ دراد ؟ تواضق  قح  یسک  هچ  نآرق ، هاگدید  362زا 

362خساپ

شسرپ دراد ؟ ار  اضق  دنسم  رب  نتسشن  قح  یسک  هچ  یمالسا ، تایاور  هاگدید  363زا 

363خساپ

شسرپ تسیچ ؟ يدام  بتاکم  مالسا و  رد  اضق ، تیفیک  363توافت 

363خساپ

شسرپ دنادیم ؟ دنوادخ  ةژیو  ار  يراذگ  نوناق  نآرق ، زا  یتایآ  364هچ 

364خساپ

؟ تسا نوناق  مادک  اهنوناق  365نیرتهب 

365شسرپ

365خساپ

؟ تسیچ يراذگ  نوناق  يارب  مزال  لوصا  نآرق ، هاگدید  366زا 

366شسرپ

366خساپ

؟ تسیچ نیناوق  يارجا  تنامض  هرابرد  نآرق  367هاگدید 

367شسرپ

367خساپ

؟ دشیم هچ  تشادن  دوجو  ینوناق  368رگا 

368شسرپ

زا 405تسرهف هحفص 53 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


369خساپ

؟ دشاب یطیارش  هچ  دجاو  دیاب  اهنوناق  369نیرتهب 

369شسرپ

369خساپ

شسرپ دشیم ؟ هچ  تشادن  دوجو  ینوناق  369رگا 

369خساپ

370تایلک

؟ دراد تواضق  قح  یسک  هچ  مالسا  هاگدید  370زا 

370شسرپ

370خساپ

؟ دراد تواضق  قح  یسک  هچ  نآرق ، هاگدید  370زا 

370شسرپ

370خساپ

؟ دراد ار  اضق  دنسم  رب  نتسشن  قح  یسک  هچ  یمالسا ، تایاور  هاگدید  371زا 

371شسرپ

371خساپ

؟ دشاب یتافص  هچ  ياراد  دیاب  یضاق  رتشا ، کلام  ۀماندهع  رد  (ع ) یلع ماما  هاگدید  372زا 

372شسرپ

372خساپ

؟ تسیچ اهقف  تایاور و  هاگدید  زا  تواضق  372بادآ 

372شسرپ

372خساپ

؟ دراد یفیاظو  هچ  یضاق  عیارش ، رد  ققحم  موحرم  هاگدید  373زا 

373شسرپ
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373خساپ

؟ تسیچ يدام  بتاکم  مالسا و  رد  اضق ، تیفیک  374توافت 

374شسرپ

374خساپ

. دینک نایب  تواضق  دروم  رد  ص )  مرکا (  ربمایپ  زا  374ینانخس 

374شسرپ

374خساپ

؟ دشاب دودح  يرجم  یضاق و  دناوت  یمایآ  تسا ,  هدرک  هبوت  یلو  هدوب ,  ّدح  ياراد  هداد ,  ماجنا  ًالبق  یضاق  هک  یهانگ  رگا  دنک ؟ يراج  ار  یهلا  دودح  دوش و  یضاق  دناوت  یم  ایآ  دنک , هبوت  دعب  دشاب و  هدرک  هانگ  یسک  رگا  لاح  تسا .  یضاق  طیارش  زا  یکی  تلادع 

375شسرپ

375خساپ

؟ دننکیم موکحم  ینادنز و  مرج  تابثا  زا  لبق  ار  دارفا  اههاگداد  زا  یضعب  رد  375ارچ 

375شسرپ

376خساپ

؟ تسا زیاج  مالسا  یئاضق  ماظن  رد  مکح ؛ رودص  رد  یضاق  ددعت  متسیس  376ایآ 

376شسرپ

376خساپ

. دییامرف دیق  ار  راوگرزب  عجارم  همه  تارظن  افطل  اهنآ ؟ زا  یضعب  ای  دنشاب  یضاق  تمس  يدصت  تهج  عراش  رظن  دروم  تافص  ياراد  دیاب  اهنآ  همه  ایآ  مکاحم ، رد  تاضق  ددعت  متسیس  شریذپ  ضرف  رب 

377شسرپ

377خساپ

. دییامرفب حیضوت  هیئاضق  هوق ء  سیئر  یضاق و  کی  تارایتخا  دودح  دروم  رد  377افطل 

377شسرپ

377خساپ

؟ دنک لوبق  ار  وا  هبوت  دیاب  یضاق  مدرک ,  هبوت  دیوگب  یضاق  دزن  هک  یمرجم  378ایآ 

378شسرپ
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378خساپ

. دییامرفب ییامنهار  ًافطل  متساوخ . وج  ياروام  ییاضف و  قوقح  ماظن  دروم  رد  یتاعالطا  379عبانم و 

379شسرپ

379خساپ

؟ دشابیم دترم  مالسا  نید  ياملع  رظن  زا  دنک ، ادیپ  شیارگ  يرگید  نید  هب  دوش و  جراخ  دوخ  نید  زا  ناملسم  درف  کی  هک  یماگنه  379ارچ 

379شسرپ

379خساپ

. دیهد حیضوت  دراد ؟ شزرا  لداع  درم  کی  تداهش  ةزادنا  هب  لداع  نز  ود  تداهش  دوهش  تداهش  ثحب  رد  380ارچ 

380شسرپ

380خساپ

؟  تسیچ یفسلف  یملع و  تواضق  یقوقح و  تواضق  382قرف 

382شسرپ

382خساپ

؟  تسیچ یفسلف  یملع و  تواضق  یقوقح و  تواضق  383قرف 

383شسرپ

383خساپ

 ) درخ نابحاص  يا  تسا  یگدنز  تا و  حـیـ صا ,  رد قـصـ امش  يارب  بابلالا و  یلوا  ای  هویح  صاصقلا  یف  مکل  و  دیوگ :  یم  هک  اج  ـ نآ ـد ,  ناد ـیـن مـی  مز يور  رد  اقب  هلیسو  تایح و  هیام  ار  نآ  هدومن و  صاصق  هب  توعد  ار  مدرم  فرط  کی  زا  دیج  نآر مـ قـ

384شسرپ

384خساپ

؟  تسیچ یفسلف  یملع و  تواضق  یقوقح و  تواضق  385قرف 

385شسرپ

385خساپ

شسرپ دشاب ؟ یتافص  هچ  ياراد  دیاب  یضاق  رتشا ، کلام  ۀماندهع  رد  (ع ) یلع ماما  هاگدید  386زا 

386خساپ
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شسرپ تسیچ ؟ اهقف  تایاور و  هاگدید  زا  تواضق  386بادآ 

386خساپ

شسرپ دراد ؟ یفیاظو  هچ  یضاق  عیارش ، رد  ققحم  موحرم  هاگدید  387زا 

387خساپ

. دییامرفب حیضوت  هییاضق  هوق  سییر  یضاق و  کی  تارایتخا  دودح  دروم  رد  387افطل 

387شسرپ

388خساپ

؟ تسیچ یضاق  388هفیظو 

389شسرپ

389خساپ

؟ تسا مزال  ییاهطرش  هچ  دوجو  یضاق  صخش  389رد 

389شسرپ

389خساپ

؟ تسیچ یضاق  389هفیظو 

389شسرپ

389خساپ

؟ تسا مزال  ییاهطرش  هچ  دوجو  یضاق  صخش  389رد 

389شسرپ

389خساپ

؟ دیآ یم  تسد  هب  اجک  زا  نصحم  يانز  مکح  هدمآ  نصحمریغ  يانز  ّدح  نآرق  390رد 

390شسرپ

390خساپ

؟ دیامن تواضق  نامگ ، نظ و  يور  زا  دناوتیمن  ناسنا ، 390ارچ 

390شسرپ
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390خساپ

تسا درم  کی  تداهش  ربارب  نز  ود  تداهش  مالسا  رد  391ارچ 

391شسرپ

391خساپ

؟ دشاب هاگداد  يارب  دنتسم  مکح  دناوت  یم  ینوناق  یکشزپ  رظن  ایآ  و  تسا ؟  ریذپ  ناکما  ینوناق  کشزپ  هیرظن  لثم  رگید  قرطزا  عرش  تاروتسد  زا  ریغ  هب  مرج  تابثا  ایآ 

392شسرپ

392خساپ

؟ دراد ینوناق  رابتعا  دوش  یم  هتفرگ  روز  اب  هک  یفارتعا  رارقا و  392ایآ 

392شسرپ

392خساپ

 ( تواضق طیارش  هب  هجوت  اب  ( ؟  تواضق ای  تسا  مدرم  نیب  حالصا  یبهذم  کچوک  ياه  هورگ  ای  مدرم  تارجاشم  نیب  يرگ  393یجنایم 

393شسرپ

393خساپ

( میتسه هجاوم  نآ  اب  هرمزور  یگدنز  رد  ( ؟ دراد توافت  نز  کی  اب  درم  کی  ندرک  تواضق  يا  هلأسم  عوقو  ماگنه  امش  رظن  393هب 

393شسرپ

393خساپ

؟  دینک نایب  ار  یمالسا  یضاق  کی  هصخشم  اضق و  لغش  هب  طوبرم  لئاسم  هیلک  ییاضق و  شنم  393قالخا و 

393شسرپ

394خساپ

اب هک  نیا  هب  رظن  نمض  رد  تسا ؟ راگزاس  يولع  تلادع  اب  يزیچ  نینچ  ایآ  میراد ؟ يا  هژیو  هاگداد  ، دنشاب یناحور  نآ  نیفرط  ای  فرط  کی  هک  ییاه  همکاحم  يارب  ماظن  نیا  رد  هک  تسا  هنوگچ  سپ  ، دش رضاح  هاگداد  رد  دوب  هدرب  ار  وا  هرز  هک  يدوهی  نآ  لباقم  رد  اصخش  ع )  ) یلع ترضح  هک  نیا  هن  رگم 

394شسرپ

394خساپ

امتجا رد  قفانم  لکش  هب  سک  ره  هک  دش  دهاوخن  دارفا  جرم  جره و  بجوم  هلئسم ، نیا  ایآ  دشابن ، لماک  دسریم ، رظن  هب  یلو  تسا ، هداد  یتاحیضوت  دارفا  نیا  تاصخشم  ةرابرد  زین  یلبق  ۀیآ  ... " دیشکب ، دیتفای  اجک  ره  ار  هدش  نیرفن  مدرم  نیا  : " دیامرفیم بازحا  ةروس  ۀیآ 61  رد  لاعتم ، دنوادخ 

396شسرپ
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396خساپ

للملا نیب  397قوقح 

؟ دراد یهاگدید  هچ  اهتیلقا  للم و  قوقح  تیاعر  دروم  رد  397نآرق 

397شسرپ

397خساپ

؟ درک موکحم  ار  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  تّلع  هچ  هب  کیژلب  398هاگداد 

398شسرپ

398خساپ

؟ تسیچ دوش  یم  حرطم  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  رشب  398قوقح 

398شسرپ

398خساپ

؟ تسیچ دوش  یم  حرطم  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  رشب  399قوقح 

399شسرپ

399خساپ

؟ تسیچ دوش  یم  حرطم  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  رشب  399قوقح 

399شسرپ

399خساپ

؟ تسیچ دوش  یم  حرطم  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  رشب  399قوقح 

399شسرپ

399خساپ

؟ تسیچ دوش  یم  حرطم  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  رشب  400قوقح 

400شسرپ

400خساپ

؟ تسیچ دوش  یم  حرطم  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  رشب  400قوقح 
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400شسرپ

400خساپ

؟ تسیچ دوش  یم  حرطم  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  رشب  400قوقح 

401شسرپ

401خساپ

؟ دراد دوجو  هتیدورکا  ریفس  نزیار و  رادراک , ریفس , نیب  یقرف  401هچ 

401شسرپ

401خساپ

؟  تسین لیبس  یفن  هدعاق  نیا  ایآ  دراد ؟ یلاکشا  یناریاریغ  صوصخب  ناملسم  ریغ  هب  ینامزاس  ای  تکرش  هیارک  ای  شورف  401ایآ 

401شسرپ

401خساپ

؟ دنک یمن  مادقا  يدشر  ناملس  مکح  يارجا  يارب  یمالسا  يروهمج  تلود  402ارچ 

402شسرپ

402خساپ

؟ دنزرف تناضح  همان ؟ 402هلواقم 

402شسرپ

402خساپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  403هرابرد 
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قوقح

باتک تاصخشم 

ینید تالاوس  هب  یئوگخساپ  یلم  زکرم  رشان :  ینید  تالاوس  هب  یئوگخساپ  یلم  زکرم  هدنسیون : 

یسایس ياهداهن  یساسا و  قوقح 

؟ دیوگب دهاوخ  یم  شلد  هچ  نآ  دشاب و  دازآ  دوخ  ياه  ینارنخس  رد  دناوت  یم  یمالسا  ياروش  سلجم  يادیدناک  ایآ 

شسرپ

؟ دیوگب دهاوخ  یم  شلد  هچ  نآ  دشاب و  دازآ  دوخ  ياه  ینارنخس  رد  دناوت  یم  یمالسا  ياروش  سلجم  يادیدناک  ایآ 

خساپ

بوچراچ رد  دیاب  اه  ینارنخـسء  هیلک  هکلب  دنـشاب , دازآ  اه  ینارنخـس  رد  دـنناوت  یمن  اهادـیدناک  ریخ . مالـسا ,  یـساسا و  نوناق  رظن  زا 
هب نیلوئسم  مدرم و  ینوناق و  ياهداهن  هب  نیهوت  قح  نانآ  دنـسیونب و  یبلطم  ای  دنیوگ  نخـس  تکلمم ,  ماظن و  هعماج و  حلاصم  نیناوق و 
وا هب  دیاب  ًامتح  دنکب , تبحـص  فالخ  رب  يا  هدنیوگ  رگا  دنرادن و  ار  يربهر  مظعم  ماقم  ّصخا  هنوگ  هب  الاب و  ءهدر  نالوئـسم  صوصخ 

. دنهد عالطا  ینوناق  عجارم  هبدیاب  انتعا  مدع  تروص  رد  دنهد و  رکذت 

؟ دنک یمن  يرابجا  روشک  رد  ار  يدنزرف  ود  نوناق  تلود ,  ارچ 

شسرپ

؟ دنک یمن  يرابجا  روشک  رد  ار  يدنزرف  ود  نوناق  تلود ,  ارچ 

خساپ

ءهمالع موحرم  هلمج  زا  یـضعب  یتح  دنتـسین , قفاوم  لسن  دایدزا  زا  يریگولج  اب  راوگرزب ـ  عجارم  زا  يا  هدـع  هژیو  هب  مدرم ـ  ءهمه  ًـالوا 
رایـسب تاعبت  تسا و  لکـشم  یلیخ  يرما  نینچ  ندرک  يرابجا  تسا  یهیدب  دنناد . یم  مارح  ار  راک  نیا  ینارهت  ییابطابط  نیـسح  دمحم 
همیرج دوش و  همیرج  فّلختم  دـیاب  ندرک  يرابجا  تروص  رداریز  تسا ,  نکمم  ریغ  ندرک  يرابجا  ًایناث : تشاد .  دـهاوخ  یپ  رد  يدـب 
تـشاد دـهاوخ  يدـب  لمعلا  سکع  هک  تسا  نیدـلاو  ندرک  ینادـنز  ای  تسا ,  مارح  مالـسا  رظن  زا  هک  تسا  هچب  ندرک  طقـسای  نتـشک 

یلمع مراهچ و ... موس و  نادـنزرف  همیب  قح  ندرک  رت  شیب  قیرط  زا  ًالثم  هک  تسا  يدـقن  ءهمیرج  اـی  تسا و  يدازآ  تفلاـخم  یهگناو  ,
ار رفنود  زا  رت  شیب  نادنزرف  ءهمیب  قح  نینچ  مه  دنک . یمن  رداص  نپوک  رتالاب , مراهچ و  موس و  دنزرف  يارب  تلود  حیـضوت :  دوش . یم 

بسانم تصرف  رظتنم  دناد و  یمن  حالص  زونه  ای  دنک . يرابجا  دناوت  یمن  هک  دشاب  راک  رد  يرگید  عناوم  تسا  نکمم  دریگ . یم  رتدایز 
. دشاب یم 

تسیچ صخش  نآ  لباقم  رد  صخش  نآ  هفیظو  دشاب ، هتشاد  یقح  یصخش  ندرگ  رب  یناج  رظن  زا  یسک  رگا 

زا 405قوقح هحفص 61 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شسرپ

تسیچ صخش  نآ  لباقم  رد  صخش  نآ  هفیظو  دشاب ، هتشاد  یقح  یصخش  ندرگ  رب  یناج  رظن  زا  یسک  رگا 

خساپ

قوقح هک  نآ  ای  دنک و  بلج  ار  قح  نابحاص  ای  بحاص  تیاضر  دیاب  ای  دشاب ، ناسنا  ندرگ  رب  یلام  هچ  یناج و  هچ   ) یـصخش قح  رگا 
تـسا هدش  هتـشون  امـش  رب  ناگتـشک  دروم  رد  صاصق  مکح  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  يدارفا  يا  : " دـیامرفیم میرک  نآرق  دزادرپب . ار  نانآ 

و ، [ دوـش هدیـشخب  وا  هـب  يزیچ  دوـخ ، ینید   [ ردارب يوـس  زا  یـسک  رگا  سپ  نز  ربارب  رد  نز  هدرب و  ربارب  رد  هدرب  و  دازآ ، ربارب  رد  دازآ 
رظن رد  ار  هید  ةدـننک  تخادرپ  لاح  نوخ  بحاـص  و  . [ دـنک يوریپ  هدیدنـسپ  هار  زا  دـیاب  ددرگ [ اـهب  نوخ  هب  لیدـبت  وا ، صاـصق  مکح 

ۀیحاـن زا  تـسا  یتـمحر  فـیفخت و  نـیا  دــنکن [ هحماـسم  نآ  رد  و  دزادرپـب ] . لوـتقم  یلو  هـب   [ ار هـید  یکین  هـب  زین  لـتاق   [ وا و  دریگب [.
اب قوقح  نتفرگ  صاـصق و  قح  هتبلا  هرقب 178 )  ") تشاد دهاوخ  یکاندرد  باذع  دنک ، زواجت  نآ  زا  دعب  هک  یـسک  و  امـش ! راگدرورپ 

ر.ك .) دـشاب تسا  هدـش  هتفرگ  لقع  عرـش و  زا  هک  یمالـسا  تموکح  طباوض  نیناوق و  ساسا  رب  دـیاب  یمالـسا  تموکح  ماـظن و  دوجو 
ببس یسک  هک  دشاب  نیا  ناترظن  هچنانچ  مرتحم  رگشسرپ  مق )  یمالسالا  رشنلا  ۀسسؤم  ، 438 ص 432 ـ  ج 2 ، ییابطابط ،  همالع  نازیملا 
نداد اب  ًالثم  دراد  يدام  ۀبنج  یهاگ  زین  رکشت  دومن ، ینادردق  رکـشت و  وا  زا  هک  تسا  هتـسیاش  تروص  نیا  رد  دشاب ، یـسک  ناج  تاجن 
میرک نآرق  دـیامن . ینادردـق  رکـشت و  دوخ  ةدـنهد  تاجن  زا  دـناوتیم  صخـش  هک  دراد  یقـالخا  يونعم و  هبنج  زین  یهاـگ  هیدـه و ،...

 " تسا یکین  زج  یکین  يازج  ایآ  نامحر 60 ) ُن(;  َـ َسْح  ?ًِ ْالا آلِإ  ِن  َـ َسْح  ?ًِ ْالا ُءآَزَج  ْلَه  دیامرفیم :

؟ دنرادروخرب نادرم  هب  تسین  يرت  نییاپ  قوقح  زا  نانز  ارچ 

شسرپ

؟ دنرادروخرب نادرم  هب  تسین  يرت  نییاپ  قوقح  زا  نانز  ارچ 

خساپ

هک تساـنعم  نـیا  هـب  يواـست  تـسا  يواــست  هـب  لــئاقدرم  نز و  قوـقح  هلئــسم  اــب  هـطبار  رد  مالــسا  ردــقنارگ  بـتکم  تـسا  ینتفگ 
رب یفیاظو  کی  ره  یمـسج  یحور و  ياـهراتخاساب  بساـنتم  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  یتسرد  هب  درم  نز و  کیژلوکیـسپویزیفتایصوصخ 

دراد دوجو  ضیعبت  درم  نزنیب و  مالسا  یقوقح  لئاسم  رد  دوشیم  نامگ  یهاگ  هک  نیا  دوش . رابتعا  بسانتمیقوقح  هداهن و  نانآ  هدهع 
يارب یهباشم  ماکحادیاب  یقوقح  ياهانبور  همه  رد  هک  نیا  تسا  هباشت  يواست و«  » نیب طلخنینچمه  قوف و  هلاسم  هب  هجوت  مدع  زا  یشان 
ودرم نز و  یعیبط  ياه  توافت  هلئـسم  هباشت  رد  يواـست .   » هن تسا  هباـشت   » يوسهب شیارگ  یعون  عقاو  رد  دـشاب  هتـشاد  دوجو  درمو  نز 

هن تسا و  نز  دوس  هب  هن  تیاهن  رد  دـنکیم و  غیلبت  برغگنهرف  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دوشیمن و  هظحالم  کـی  ره  هژیو  فیاـظو 
کی ره  هدـهع  رب  تقلخ  ماظن  هکیفیاظو  يدوجو و  ياـه  یگژیو  اـب  یقوقح  ماـظن  يزاـس  گـنهامه  قوف و  طیارـشهظحالم  یلو  درم .

تیلوءوسمشریذـپ يارب  یفطاع  رترب  ياه  یگژیو  تهج  هب  نز  نوچ  لاثم  ناونع  هب  تساهدـیدرگ  تیاـعر  یبوخ  هب  مالـسا  رد  دـهنیم 
هدش هداد  رارق  نز  ربارب  ود  درم  ثرا  مهـس  ور  نیا  زا  تسا  رت  بسانمهداوناخ  يداصتقا  ياهزاین  نیمأت  يارب  درم  دنزرف و  تیبرت  دـشر و 
نداد ریش  یتح  يرادهناخ و  لباقم  رد  تسا و  درمهدهع  رب  وا  هقفن  درادن و  هناخ  رد  يداصتقا  تیلوءوسم  چیه  نز  هک  تسا  یهیدب  تسا 

هعماجرد هک  یلاح  رد  ددرگیمدـنمهرهب . زین  هیرهم  هیزیهج و  نوچ  یقوقح  زا  هک  نآ  هوـالع  دـیامن . ترجاتساوخرد  دـناوتیم  دـنزرف 
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رد یصاخنوناق  رگید  فرط  زا  درادن  دوجو  اج  نآ  رد  لکـش  نیا  هب  مه  هیزیهج  هیرهمو و  دنک  نیمأت  دوخ  ار  شجراخم  دیاب  نز  یبرغ 
صخـش هب  یتح  اـی  دـهدب و  هثرو  زا  یکی  هب  اـهنت  ار  دوخ  لاوما  همهدوخ  هاوخلد  هب  دـناوتیم  ثروم  هکلب  تسین  ثرا  میـسقت  اـب  هطبار 
کچوک ناگدـنامزاب  قوقح  تیاعر  تهجزا  دـنکیم و  میـسقت  هثرو  نیب  ار  اهنآ  یـصاخ  ماظن  اب  مالـسا  هک  یلاح  رد  دـشخببياهناگیب .

 ( . يرهطمدیهش مالسا  رد  نز  قوقح  ماظن  رتشیب ر.ك  یهاگآ  يارب  .) درادن دوجو  نآ  نوناق  رد  یصقن  نیرت 

تسا درم  هید  فصن  نز  هید  ارچ 

شسرپ

تسا درم  هید  فصن  نز  هید  ارچ 

خساپ

رگا ور  نیمه  زا  دنراد  يرتشیب  يداصتقا  تیلوئوسم  هداوناخ  لفکت  تهج  هب  شاعون  نادرم  شالوا ، هک : تشاد  هجوت  دـیاب  هید  دروم  رد 
تیلوئوسم سک  ره  نیا  ربانب  ددرگ . ناربج  يردـق  هدـش  داجیا  الخ  ات  دوشیم  هتخادرپ  وا  ناثراو  هب  يرتشیب  تراسخ  دـش  هتـشک  يدرم 

ثداوح ضرعم  رد  رتشیب  اریز  دنتـسه  نادرم  نآ  يالاب  دصرد  ثداوح و  نیلوتقم  رثکا  شایناث ، دریگیم . مهيرتشیب  مهـس  دراد  يرتشیب 
. تسین درم  نز و  نیب  تاواسم  یفن  يانعم  هب  هید  هک  مینیبیم  سپ  دنریگیم . رارق 

؟ دنتسه یعیبط  ياهناسنا  دننامه  فیلکت  قوقح و  رد  یکیتینژ  ياهناسنا  ایآ 

شسرپ

؟ دنتسه یعیبط  ياهناسنا  دننامه  فیلکت  قوقح و  رد  یکیتینژ  ياهناسنا  ایآ 

خساپ

مکح یناسنا  قوقح  یهلا و  فیلاکت  رظن  زا  دیآ  دیدپ  تسا  هدارا  روعش و  ملع و  ياراد  هک  یعقاو  ناسنا  هک  یتروص  رد  ج س 3 و 4 - 
. تفای دهاوخ  توافت  يرطف  دترم  ماکحا  ثرا و  دننام  روما  یخرب  رد  اهنت  تشاد ، دهاوخ  ار  اهناسنا  رگید 

يوق یـسایسو  یهقف  شنیب  ياراد  هک  هدش  هداد  یـصخش  هب  تیحجرا  يربهر  نیدجاو  ددعت  تروصرد  یـساسا  نوناق  لصا 109  قبط 
؟  تسا هدشن  هداد  اوقتو  تلادع  هبارچ  ؟ دشابرت

شسرپ

يوق یـسایسو  یهقف  شنیب  ياراد  هک  هدش  هداد  یـصخش  هب  تیحجرا  يربهر  نیدـجاو  ددـعت  تروصرد  یـساسا  نوناق  لصا 109  قبط 
؟  تسا هدشن  هداد  اوقتو  تلادع  هبارچ  ؟ دشابرت

خساپ

یعقاو و ماکحا  نیبدیاب  ادتبا  بلطم  ندش  نشور  يارب  درادن . هدش  رکذ  هفیرش  هیآ  اب  یضراعت  هنوگ  چیه  یساسا  نوناق  لصا 109  هنایاپ 
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ماکحا زا  يربهر  تماعز و  هلأسمیلو  تسا  ناـسنا  یعقاو  تاـماقم  زا  اوقت  هطـساو  هب  هللا  یلا  برقت  تمارک و  هلأـسم  داـهن . قرف  يراـبتعا 
موزل هلأسم  يرابتعا و  ماکحا  هب  هن  تسا  ناسنا  یعقاوتالامک  هب  رظان  مکقتا » هللادنع  مکمرکا  نا   » هفیرش هیآ  تسین . ماقم  تسا و  يرابتعا 

زین صوصن  نآ  رد  قوف . هیآ  هن  دـیآیم  تسد  هب  ینید  صوصن  رگیدزا  يرابتعا  ياهتیلوءوسم  رد  یعقاو  تالامک  زا  یخرب  ندوب  اراد 
شناد و رب  اوقت  هک  تسین  ناـنچ  نکیل  تسا . هتفرگ  رارق  يرایـسب  دـیکأت  دروم  وتناـما ... تردـق  دـننام  ناـشتاعورف  اـب  ملع  اوقت و  هلأـسم 

یمدـقت يرابتعا  لئاسم  رد  یلو  تسا . هشیر  ساسا و  اوقت  یناسنا  تالامک  یعقاو و  تاماقمرظنزا  هتبلا  دـشاب . مدـقم  یهاگآ  تریـصب و 
رتـشیب و ياوقت  دـنمزاین  روما  زا  یخرب  ینعی  تسا . رادرب  لیـصفت  دراوم  هب  تبـسن  تفگ  ناوـتیم  هکلب  درادنتریـصب . یهاـگآ و  ملعرب و 

اهتسایـس ربارب  رد  ینوـنک  هدـیچیپ  ياـیند  رد  يربـهر  هلأـسم  هـلمج  زا  دنـشابیم . رتقـیمع  تخانــش  یهاـگآ و  تریــصبجاتحم  یخرب 
ملع و رظن  زاهک  یتروص  رد  یلب  دشابیم . مود  مسق  زا  یعامتجا  هدیچیپ  لضعم  نارازه  لباقم  رد  نانمـشد و  يادیپان  روک و  ياهدنفرتو 

J .} تسا نیرتاسراپ  رب  مدقت  دنشاب  يواسم  دارفا  تیریدم  ناوت  داهتجا و 

؟ دراد ار  تاباختنا  ریاس  يروهمج و  تسایر  سلجم ,  تاباختنا  رد  یباوصتسا  تراظن  قح  نابهگن  ياروش  ایآ 

شسرپ

؟ دراد ار  تاباختنا  ریاس  يروهمج و  تسایر  سلجم ,  تاباختنا  رد  یباوصتسا  تراظن  قح  نابهگن  ياروش  ایآ 

خساپ

قح دـنکیم و  عالطابـسک  اهنت  رظان  هک  تسا  یعالطتـسا  تراظن  نآ  لباقم  دـشابیم و  تلاخد  قح  اب  هارمه  تراظن  یباوصتـسا  تراظن 
 ( ب هن ؟ ای  دراد  یباوصتـسا  تراظن  قح  نابهگن  ياروش  ایآ  فلا ) تسا : ثحب  لـباق  هتکن  دـنچ  اـج  نیا  رد  درادـن . یتلاـخد  هنوگ  چـیه 

نوناـق لوا  دروم  رد  - 1 دوشیملامعا ؟ نابهگن  ياروش  طـسوت  یمـسیناکم  هچ  اـب  یباوصتـسا و  تراـظن  عون  هچ  ندوب  تبثم  تروصرد 
ریـسفت ینوناق  رابتعا  یقوقح و  رظن  زانیاربانب  تسا  هداهن  ناـبهگن  ياروش  هدـهع  هب  ار  نآ  ریـسفت  یلو  هدرکن  صیـصنت  ار  هلأـسم  یـساسا 

نمض رد  دنکیمن . داجیا  یلاکشا  یساسا  نوناق  رد  نآهب  حیرصت  مدع  تسا و  لاکشاالب  یباوصتسا  تراظن  قح  رب  ینبم  نابهگن  ياروش 
ریـسفت يراذگاو  تلع  اریز  دراد . زین  یتخانـشراک  هبنج  ینوناق  رابتعارب  هوالع  نابهگن  ياروش  ریـسفت  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب 

: تسا عون  هس  یباوصتـسا  تراظن  - 2 تسا . نابهگن  ياروش  یقوقح  یهقف و  هناسانـشراکیبیکرت  یملع و  تیـصاخ  نانآ  هدـهع  هب  نوناـق 
لمع نآ  قبط  تاباختنا  اب  هطبار  رد  نابهگن  ياروش  تسایباوصتسا و  تراظن  لکش  نیرتدودحم  موس  عون  ضراعت . مدع  یقیبطت و  قلطم 

نیا نیاربانب  دـیامنیم . لاطبا  دریگیم و  ار  نآ  يولج  دوش  لمع  نوناق  فالخربییاوتحم  ای  يروص  رظن  زا  يدرومرد  رگا  ینعی  دـنکیم .
صیخـشت دیاب  ام  ار  یتسردان  یتسرد و  دیوگیم  نابهگن  ياروش  دندرک  لمع  مه  تسردو  دـنداد  يأر  دـندمآ و  مدرم  رگا  : » هک نخس 

( فلا دیامنیم : شودخم  یتاهج  زا  تسا  زیمآماهبا  هک  نآ  رب  هوالع  دوشیم » عورش  هقیلس  لامعا  يأرهب و  ریسفت  هک  تساج  نیا  میهدب 
تاحـضاو زا  رگا  هدمآتـسد ؟ هب  اجک  زا  یتسرد  نیا  دیـسرپ : دیاب  هک  یلاح  رد  هدـش  هتفرگ  ضورفم  هدـش  ماجنا  لمع  یتسرد  تحص و 

قیالـس و زا  یکی  زین  تحـصهب  مکح  نیارباـنب  تسین  نـینچ  رگا  دـنک و  تفلاـخم  دـناوتیمن  ناـبهگن  ياروـش  هدـعاقلا  یلع  هـک  تـسا 
حرطم ار  یلوصا  نشور و  ياـهرایعم  يرـس  کـی  هدـعاقلا  یلع  ناـبهگن  ياروش  ب ) تسا . ناـبهگن  ياروش  شرگن  ربارب  رد  اـهشیارگ 
تمدخ يارب  مزال  ياهیگژیو  نیرتيرورض  زا  هک  مالسا  هب  مازتلا  هیقف و  تیالو  هب  داقتعا  دننام  دنکیمتلاخد . اهنآ  ساسا  رب  دزاسیم و 

کی یلک  روـط  هب  - 1 تشاد : رود  رظن  زا  دـیابن  ار  هتکن  دـنچ  اـج  نیا  رد  هتبلا  تساـم . یبـالقنا  یمالـسا و  هعماـج  يدـیلکیاهتسپ  رد 
نییبت مه  يرت  قیقد  مسیناکم  هزادـناره  دنتـسین و  شقنیب  اههقیلـس  المع  دراوم  رب  اهرایعم  قیبطت  رد  هک  تسا  نیا  ریذـپان  راکنا  تیعقاو 
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لاـطبا رد  ناـبهگن  ياروش  هک  تسا  نیا  رگیدزراـب  تیعقاو  نکیل  دزاـس . نکهشیر  ار  نآ  دـناوتیمن  لـماک  روـط  هب  لاـح  نیع  رد  دوـش 
رد تشاد و  هنایارگ  حالـصا  یـشرگن  ناوتیم  اهیـسررب  دـقن و  هنوگ  نیا  هب  - 2 تسا . هدرک  لمع  نکمم  لقادـح  هب  نونکات  تاـباختنا 

يزاـسهب نیناوـق و  هب  ندیـشخب  اـنغ  تهج  وـلج  هب  یماـگ  دـناوتیم  دوـش  حرطم  اـهوهایهزا  رود  هب  اوـقت و  تقد  شنیب  اـب  هـک  یتروـص 
J .} دشاب اهدرکلمع 

؟  تسیچ اهنآ  هفسلف  تسیچ و  یباوصتسا  یعالطتسا و  تراظن 

شسرپ

؟  تسیچ اهنآ  هفسلف  تسیچ و  یباوصتسا  یعالطتسا و  تراظن 

خساپ

قح دنکیم و  عالطا  بسک  اهنت  رظان  هک  تسا  یعالطتسا  تراظن  نآ  لباقم  دشابیم و  تلاخد  قح  اب  هارمه  تراظن  یباوصتـسا  تراظن 
تراـظن لکـش  نیرتدودـحم  موس  عون  ضراـعت . مدـع  یقیبـطت و  قلطم ، تسا : عون  هس  یباوصتـسا  تراـظن  درادـن . یتلاـخد  هنوگ  چـیه 
ییاوـتحم اـی  يروـص  رظن  زا  يدروـمرد  رگا  ینعی  دـنکیم . لـمع  نآ  قـبط  تاـباختنا  اـب  هطبار  رد  ناـبهگن  ياروـش  تسا و  یباوصتـسا 

رادـیدپ نامز  هچ  زا  روبزم  تراظن  عون  ود  زا  کی  ره  اب  هطبار  رد  دـیامنیم . لاطبا  دریگیم و  ار  نآ  يولج  دوش  لمع  نوناـق  فـالخرب 
یلو هتشاد ، دوجو  ناهج  یقوقح  ياهماظن  رد  شور  ود  ره  زابرید  زا  هکلب  درک ، نایب  ار  یصخشم  ناکم  نامز و  ناوتیمن  اقیقد  دناهدش ،

ریسفت تسین و  حرطم  تراظن  ندوب  یعالطتسا  ای  یباوصتسا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  رد  تسا . هدوب  یباوصتـسا  اهتراظن  ابلاغ 
. ینوناق تیمسر  مه  دراد و  یتخانشراک  هبنج  مه  نابهگن  ياروش  هاگدید  تسا . هدش  هداهن  نابهگن  ياروش  هدهع  رب  نآ 

؟  تسیچ نآ  يدوجو  هفسلف  تیناحور و  هژیو  هاگداد  لیکشت  لیلد 

شسرپ

؟  تسیچ نآ  يدوجو  هفسلف  تیناحور و  هژیو  هاگداد  لیکشت  لیلد 

خساپ

تاعوبطم و هاـگداد  دـننام  دـیامنیم ؛ یگدیـسر  نویناـحور  یلاـمتحا  مئارج  هب  هک  تسا  یفنـص  هاـگداد  کـی  تیناـحور  هژیو  هاـگداد 
هب تیناحور  هژیو  هاگداد  یلو  دنتـسه ، هیئاـضق  هوق  هعومجم  ریز  هدـش و  رکذ  یـساسا  نوناـق  رد  هاـگداد  ود  نیا  هتبلا  یماـظن . يارـسداد 

تلع ناتـسداد و .)... بصن  اب   ) دوشیم هرادا  وا  رظن  ریز  هدـش و  سیـسأت  دراد ، هیقف  یلو  هک  یتارایتخا  رب  انب  و  هر ) ) ینیمخ ماـما  روتـسد 
ددص رد  یـصاخ  نایرج  دندقتعم  یـضعب  - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دـشاب  يددـعتم  لـماوع  دـناوتیم  ریخا  ياـهتفلاخم 

فیعـضت رد  ریخا  تکرح  دراددوجو . دنلوغـشم ، هفیظو  ماجنا  هب  هیقف  تیـالو  رظن  ریز  هک  ییاـهداهن  اـهنامزاس و  اـهناگرا و  فیعـضت 
صاخ راتخاس  ای  یفنص  ياههاگداد  یخرب  هب  ییاهداقتنا  هتشاد و  یـسانشراک  رظن  یهورگ  - 2 دشاب . اتـسار  نامه  رد  دیاش  هژیو  هاگداد 

اـههورگ و زا  یــصاخ  دارفا  - 3 دنتـسین . یلاـمتحا  ياهيراکیـسایس  لاـبند  هب  دـنراد و  هناـهاوخریخ  ضرغ  اـهنآ  دـنراد . هژیو  هاـگداد 
یپ رد  هتـشگ و  هتخورفارب  اـهنآ  مشخ  هجیتـن  رد  دـناهتفرگ ؛ رارق  هاـگداد  نیا  همکاـحم  دروم  یفلتخم  مئارج  تلع  هب  فلتخم  ياـههقیلس 
همه زا  لماک  عالطا  مزلتـسم  رما  نیا  هک  ارچ  میتسین ، هژیو  هاگداد  ياهدرکلمع  ماـمت  عفادـم  اـم  هتبلا  دنتـسه . تالیکـشت  نیا  هب  ضارتعا 
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. تسا جراخ  دحاو  نیا  ياهتیلاعف  هطیح  زا  هک  تسا  هاگداد  نآ  روما 

میسقت دبع  رح و  هب  دارفا  مالـسا  رد  ارچ  دنا ؟ هدش  لئاق  دازآ  هدرب و  درم و  نز و  دبع ,  رح و  نیب  ییاهتوافت  یقوقح  رظن  زا  مالـسا  ارچ 
؟ دنا هدش 

شسرپ

میـسقت دبع  رح و  هب  دارفا  مالـسا  رد  ارچ  دنا ؟ هدش  لئاق  دازآ  هدرب و  درم و  نز و  دـبع ,  رح و  نیب  ییاهتوافت  یقوقح  رظن  زا  مالـسا  ارچ 
؟ دنا هدش 

خساپ

شیپ نرق  نیدـنچ  ات  رـشب  یعامتجا  یگدـنز  هک ;  تسا  ینتفگ  دـنا  هدـش  میـسقت  دـبع  أرح و  هب  اه  ناـسنا  ارچ  هک  نیا  هراـبرد ئ  ادـتبا 
یلو هدومن ,  اضما  ار  نآ  هرابکی ,  وغل  ناکما  مدع  نامز و  تایضتقم  رب  انب  زین  مالسا  دشاب . رارق  رب  یگدرب  ماظن  هک  هتشاد  ار  نآ  ياضتقا 

ااساسا دروآ . مهارف  ناگدرب  یجیردـت  يزاـسدازآ  يارب  ار  یناوارف  ياـه  هنیمز  رارقرب و  ناـنآ  يارب  ینوناـق  یقـالخا و  رظن  زا  ار  یقوقح 
رظن زا  تسا .  هدرک  بیغرت  نآ  هب  ار  مدرم  هراومه  مالـسا  هدـش و  هتـسناد  تلیـضف  اب  رایـسب  هتـسیاش و  لامعا  زا  یکی  هدرب ,  يزاـسدازآ 

تسا هدرک  هیصوت  نانآ  قوقح  ظفح  تهج  رد  هاومه  هتخاس و  مهارف  اهنآ  زا  تیامح  يارب  ار  لماک  یماظن  مالسا  زین  یقالخا  یقوقح و 
بحاص هک  دش  یم  تفای  يا  هناخ  رتمک  دیاش  هک  يروط  هب  دوب , عیاش  مالـسا  روهظ  رـصع  رد  يا  هدرتسگ  روط  هب  يرادرب  هدرب  هلئاسم  . 
مالعا مارح  ار  يراد  هدرب  دومن و  وغل  ار  نآ  هبـش  کی  هک  دراد  ناکما  ایآ  فصو  نیا  اب  دـینک  هظحالم  امـش  دـشاب . هتـشادن  يا  هدرب  نآ 

هانپ اجک  هب  دننک و  هچ  هک  دندش  یم  نادرگرـس  ریحتم و  زین  ناگدرب  دوخ  مه  دش و  یم  لتخم  مدرم  یگدـنز  مه  تروص  نآ  رد  درک ؟
قیوشت ياج  هب  هنرگ  درادن و  تسود  ار  يراد  هدرب  هک  داد  ناشن  االوا ; داد : هئارا  هک  يا  همانرب  حرط و  اب  مالـسا  لاح  نیع  رد  یلو  دنرب .

تدم زارد  رد  هک  دومرف  يزیر  همانرب  نانچ  حرط  نیا  اب  اایناث ; درک . یم  اهنآ  یگدرب  موادـت  يراد و  هاگن  هب  قیوشت  ناگدرب ,  يدازآ  رب 
همئا و  ص )   ) مرکا یبن  دـش و  یقلت  يدنمـشزرا  هدیدنـسپ و  رایـسب  لـمع  هدرب  ندرک  دازآ  لـصا  ور  نیا  زا  دوش . نک  هشیر  هلئاـسم  نیا 

 , نآ داـعبا  زا  یکی  هک  اـه  هراـفک  رد  زین  دـندرک و  یم  دازآ  ار  اـهنآ  يا  هناـهب  ره  هب  دـندوب و  اـه  هدرب  ندرک  دازآ  هوـسا ئ  ع )   ) يدـه
هب تبسن  یفیاظو  حرش  یمالسا  ماکحا  رد  ام  دینیب  یم  رگا  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  زین  هتکن  نیا  هب  تسا .  هتفرگ  رارق  هدرب  مالغ و  يدازآ 

یگنوگچ زین  اهنآ و  قوقح  رد  فاصنا  دـح و  تیاـعر  يارب  هدوب و  حرطم  زور  نآ  هلئاـسم  نیا  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  میراد ,  ناـگدرب 
 , مالسا هاگدید  زا  یگدرب  رتشیب ر.ك :  یهاگآ  يارب  دنتسناد . یم  ار  دوخ  یعرش  فیلکت  دیاب  مدرم  راچان  هب  اهنآ  اب  یعامتجا  ترشاعم 
ره هب  هک  ارچ  درادـن ; نآرق  ندوب  ریگارف  اب  یتافانم  دراد , دوجو  نآرق  رد  اه  ناـمز  زا  یخرب  بساـنت  هب  یمکح  رگا  ینیـسح .  یفطـصم 

کی ياهزاین  هب  نآرق  رگا  تسا .  هدوب  نآ  زا  سپ  اه  نرق  لوزن و  رـصع  مهم  ياهزاین  زا  نآ  یقوقح  ماکحا  دـبع و  أرح و  عوضوم  لاح 
 . یتساـک هن  تسا  لاـمک  نآرق  يارب  دودـحم  ياـهزاین  هب  ییوگ  خـساپ  یلو  دوش ; یم  بوسحم  صقن  دـیوگن , خـساپ  هرود  اـی  رـصع و 

ماقم هک  نانچ  تسا ;  یکی  دـبع  رح و  یناسنا  شزرا  ماقم و  نآرق  هاگدـید  زا  هک  تسا  ینتفگ  دـبع  رح و  یناسنا  ماـقم  عوضوم  هراـبرد 
سفن نم  مکقلخ  : )) دـید دـیهاوخ  ینـشور  هب  ار  تقیقح  نیا  دـیرگنب  نآرق  تاـیآ  هعوـمجم  هب  رگا  تـسا ,  یکی  زین  درم  نز و  یناـسنا 
كاخ زا  یگمه  امـش  بارت ;  نم  مکقلخ   )) و هیآ 2 ) ئاسن , ((, ) دیا هدش  هدـیرفآ  تقیقح  کی  زا  یگلمج  امـش  نایمدآ !  يا  هدـحاو ; 

درم و زا  ار  امـش  ام  مکیقتا ;  هللادنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لئابق  اابوعـش و  مکانلعج  یثناو و  رکذ  نم  مکانقلخ  انا   )) و دیا )) هدـش  هدـیرفآ 
 ((. تسا امش  نیرتاوقت  اب  دنوادخ  دزن  رد  امش  نیرت  یمارگ  انامه  دیوش  هتخانش  ات  میداد  رارق  اه  هلیبق  اه و  هورگ  ار  امش  میدیرفآ و  ینز 
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هدـش هداد  رارق  درم  نز و  دـبع و  رح و  يارب  ییاه  توافت  یقوقح  رظن  زا  رگا  هک ;  تسا  ینتفگ  امـش  لائوس  لوا  تمـسق  هرابرد ئ  اـما 
ثرا رگا  االثم  دـشاب ; طوبرم  نانآ  یناسنا  ماقم  نئاش و  هب  هک  نیا  هن  دراد , یعامتجا  يداصتقا و  تبـسانم  يراـبتعا و  هبنج  اافرـص  تسا 

یعامتجا يداـصتقا و  ياـه  تحلـصم  ماـکحا  هنوگ  نیا  هکلب  تسا ;  نز  ربارب  ود  وا  شزرا  هک  تسین  اـنعم  نادـب  تسا  نز  ربارب  ود  درم 
االوا ات  تسا ;  هدوب  هعماج  رد  لداعت  داجیا  تهج  هب  دازآ  هدنب و  يارب  توافتم  قوقح  ینعی ,  درادـن ; اهنآ  یناسنا  ماقم  هب  یطبر  دراد و 

زا دـننک و  شالت  ندـش  دازآ  يارب  اایناث  دـننک و  ظفح  ار  دوخ  ناـکلام  میرح  دـندوب  یمالـسا  هعماـج  رد  ناگدـش  هتفریذـپ  هک  ناـگدرب 
 . تسین نکمم  دارفا  ندش  هدرب  یگنوگچ  طباور و  تیفیک  زا  حیحـص  يریوصت  نتـشاد  نودب  ناگدرب  روما  هعلاطم  دنبای . ییاهر  یگدرب 

ظوفحم هعماج  نوئوش  رگید  یعامتجا و  لداعت  ات  دـننک  یم  عضو  اهروشک  رد  صاخ  ینیناوق  رجاـهم  دارفا  يارب  هزورما  هک  هنوگ  ناـمه 
هدوبن و نیناوق  عون  نیا  هب  ضرتعم  سک  چیه  طیارش  نآ  رد  ور  نیا  زا  دنا . هتـشاد  یتیعـضو  نینچ  هب  هیبش  هتـشذگ  رد  زین  ناگدرب  دنامب .

ناگدرب يارب  مالسا  هک  یقوقح  یناسنا و  تیـصخش  ماقم و  هب  هجوت  اب  هتبلا   . ) ناگدرب دوخ  یتح  تسا ;  هتـسناد  یمن  هنالداع  ریغ  ار  نآ 
. دوب هتفرگ  رظن  رد 

.( دشاب نز  تسد  هب  هداوناخ  داصتقا  رگا  یتح   ) تسا درم  فصن  نز  هید  ارچ  تسا . مالسا  نیناوق  زا  یکی  هید 

شسرپ

.( دشاب نز  تسد  هب  هداوناخ  داصتقا  رگا  یتح   ) تسا درم  فصن  نز  هید  ارچ  تسا . مالسا  نیناوق  زا  یکی  هید 

خساپ

: میوشیم روآدای  راصتخا  هب  ار  هتکن  دنچ  اجنیا  رد  نکیل  تسا ، هدرتسگ  فرژ و  یقیقحت  روخ  رد  هلأسم  نیا  هبناج  همه  عماج و  یسررب 
نیب قرف  دـیاب  زاـغآ  رد  تـسا . هدـیدرگ  تیاـعر  درم  نز و  قوـقح  يواـست  يرگید  بـتکم  ره  زا  شیب  مالـسا  یقوـقح  ماـظن  رد  فـلا )

. دوشیم يرایـسب  هطلاـغم  طـلخ و  بجوم  هلأـسم  نیا  هب  یهجوتیب  تفاـیرد . یبوخ  هب  ار  ( Similarity) هباشت و  ( Equality) يواست
نآ ماد  رد  یبرغ  ( Feminism) مسینمف هک  تسا  ینایرج  نامه  نیا  تسا . یقوقح  ياهانبور  یلکـشمه  يدـننامه و  ياـنعم  هب  هباـشت 
هن درکیور  نیا  هک  یلاح  رد  تسا . هباـشم  ًـالماک  قوقح  عضو  ورگ  رد  درم  نز و  طـباور  رد  ییادزضیعبت  هک  تشادـنپ  دـمآ و  راـتفرگ 

هعماج يارب  يراوگان  ياهدـنیآرب  دیـشخب و  تعرـس  ار  هداوناخ  ناینب  مادـهنا  دـنور  هکلب  نز ؛ يارب  هن  تشاد و  یپ  رد  درم  يارب  يدوس 
بناوج فیاظو و  یعیبط ، ياهتوافت  نوگانوگ ، طیارـش  يواست  رد  یتخاونکی . هن  تسا ، يربارب  يانعم  هب  يواست  دروآ . یپ  رد  يرـشب 

نیا همه  هباشت  رد  یلو  دوش . اور  یمتـس  یـسک  رب  هک  نآ  نودـب  ددرگیم ، عضو  یهباشمان  ماکحا  اـسب  هچ  دوشیم و  هظحـالم  فلتخم 
هباشت مدـع  هنوگره  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نیاربانب  دوشیم . هدنـسب  یقوقح  ياـهانبور  یتخاونکی  هب  طـقف  هدـش و  هتـشاگنا  هدـیدان  روما 

هب یقوقح  ياهتوافت  ب )  دـشابیمن . يواـست  تیاـعر  هلزنم  هب  یتخاونکی  هباـشت و  عون  ره  تسین و  يواـست  یفن  هلزنم  هب  یقوقح  دـعاوق 
هلأسم ج )  دراد . ناوارف  دیکأت  یناسنا  ياهتمارک  رد  درم  نز و  يربارب  رب  مالـسا  تسین و  یناسنا  تالامک  اهشزرا و  رد  توافت  يانعم 

هعومجم نیا  يازجا  رگید  اب  طابترایب  هتـسسگ و  تروص  هب  نآ  هب  هاـگن  تسا و  لـک  زا  یئزج  مالـسا  یقوقح  ماـظن  رد  نز  هید  ثرا و 
دروم مالـسا  رد  هداوناخ  ماظن  هعومجم  زا  ادج  ار  ماکحا  نیا  ناوتیمن  نیاربانب  دوشیم ، باوصان  ياهتشادرب  بجوم  هشیدـنا و  نزهار 

صاخشا و يارب  هن  دوش  یم  عضو  دارفا  عون  يارب  نوناق  - 1 تسا : رثؤم  هلأسم  رتهب  مهف  رد  لیذ  لماوع  هب  هجوت  حیضوت : داد . رارق  هجوت 
مزـالت و عون  کـی  فیلکت  قح و  نیب  - 2 دشاب . فیلکت  قح و  نییعت  يراذـگنوناق و  كالم  هیعون  تحلـصم  دـیاب  اذـل  ییانثتـسا ، دراوم 

هاگره دوش و  نییعت  فیرعت و  وا  يارب  يدمآرد  عبنم  کی  دیاب  تسا ، هتشاذگ  درم  هدهع  رب  ار  هقفن  مالـسا  رد  یتقو  دراد ، دوجو  ینزاوت 
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يداـصتقا و روما  عماوج ، همه  رد  دوش  هتفگ  دـیاش  دوش . هتفرگ  رظن  رد  نیزگیاـج  وـحن  کـی  هب  دوـش  فذـح  هقفن  تخادرپ  عـجرم  نیا 
هتـشک ینز  هاگره  تروص  نیا  رد  سپ  دننک ، یم  هرادا  ار  یگدنز  دنتـسه و  رگراک  ای  دـنمراک  زین  نانز  تسین ، درم  شاعم ، رارما  عجرم 

عراش هک  نآ  ولو  دوش  روظنم  نادرم  هید  ربارب  هید  ماـن  هب  یقح  دـندرک ، یم  یتسرپرـس  لـفکت و  ناـشیا  هک  ار  يا  هلئاـع  يارب  دـیاب  دوش 
شاعم رارما  لوؤسم  تسا  هدش  هتشک  هک  ینز  هاگره  هک  نیا  هب  دنک  نایب  مکح  رد  ءانثتـسا  ای  طرـش  کی  لکـش  هب  ار  هلأسم  نیا  سدقم 
جراخم نیمأت  هقفن و  ثحب  هید  رد  توافت  ياه  تمکح  زا  یکی  الوا ، هک : تسا  نآ  خـساپ  تسا . درم  هید  اب  ربارب  وا  هید  دـشاب ، هداوناخ 

گرم لثم  یلیلد  ره  هب  نز )  ) هداوناخ رـسمه  هچرگ  زین  دروم  نیمه  رد  ایناث ، دـشاب . رما  نیمه  همات ) تلع   ) تلع مامت  هک  تسا  یگدـنز 
وا هدهع  رب  فیلکت  تیلوؤسم و  هفیظو و  کی  ناونع  هب  ینوناق  یعرـش و  تهج  زا  یلو  دـشاب  شاعم  رارما  عجرم  یناوتان و ... ای  شرهوش 
رد هکلب  تسین ، درم  زا  رتمک  دراوم  همه  رد  نز  ثرا  هید و  د )  دوش . عضو  وا  يارب  یقح  ات  تسا  هدشن  لیمحت  وا  رب  یفیلکت  اذـل  تسین ،

ثاریم - 2 تسا . ربارب  درم  اـب  ثلث  زا  رتـمک  رد  نز  هید  - 1 هلمج : زا  تسا ، درم  زا  شیب  نز  ثرا  يدراوم  رد  ناـسکی و  ًـالماک  يدراوم 
رگا دوشیم و  مدقم  يردـپ  فرطرب  يردام  فرط  یما  هلالک  رد  نینچمه  تسا . ناسکی  درم  نز و  نیب  يردام ، ناگتـسب  ای  ردام  ردـپ و 

هلأسم نیا  دـشابیم ، درم  زا  رتمک  نز  هید  ثرا و  يدراوم  رد  رگا  - 3 دسریمن . درم  هب  يزیچ  دشاب ، درم  زا  رتکیدزن  تیم  هب  تبـسن  نز 
هکلب تسا ، هدـش  ناربج  یهجو  نیرتوکین  هب  اـهنت  هن  لـباقم  رد  دـشابیم و  درم  نز و  طـباور  یگداوناـخ و  ماـظن  رد  یحلاـصم  رب  ینتبم 

( فلا هک : نیا  حیـضوت  دراد . دوجو  یبرغ  مسینمف »  » رد هک  تسا  يزیچ  زا  رتارف  درم و  زا  شیب  رایـسب  یماظن  نینچ  رد  نز  قوقح  اـساسا 
نوچمه دوخ  هکلب  دربیمن ، ثرا  درم  زا  اـهنت  هن  دوب و  مورحم  قح  نیا  زا  نز  یلک  هب  هک  داد  ندرب  ثرا  قـح  نز  هب  یطیارـش  رد  مالـسا 

رب هوالع  ج )  دیـشخب . لالقتـسا  دوخ  ییاراد  فرـصت  رد  ار  وا  داد و  يداصتقا  لالقتـسا  نز  هب  مالـسا  ب )  دشیم . هدرب  ثرا  هب  ییالاک 
ياهییاراد نیاربانب  تسا . هدادن  رارق  هداوناخ  دوخ و  ياهيدنمزاین  نیمأت  هب  فظوم  ار  نز  یطیارش  چیه  رد  مالـسا  يداصتقا ، لالقتـسا 

رد وا  هقفن  ینعی ، دراد ؛ هناگادج  نیمأت  دوخ  ياهيدنمزاین  عفر  يارب  لاح  نیع  رد  دنک و  فرـص  دـناوتیم  یعورـشم  هار  ره  رد  ار  دوخ 
اهنآ هک  تسین  فظوم  تسا و  اهدمآرد  نآ  یصخش  کلام  دشاب  هتـشاد  يداصتقا  دمآرد  زین  شدوخ  رگا  تسا و  درم  هدهع  رب  لاح  ره 

ار نز  ياهزاین  هک  تسا  فظوم  لاح  ره  رد  درم  نکیل  دـنک ، فرـص  دوخ  ياهيدـنمزاین  یتح  ای  هداوناخ و  ياهيدـنمزاین  تهج  رد  ار 
رارق درم  هدهع  رب  نز  يارب  يداصتقا  قح  ود  مالسا  ه )  درادن . یضراعت  چیه  مالسا  ماکحا  اب  یگدنز  دیدج  طیارش  نیاربانب  دیامن ، نیمأت 
یلاـم نیمأـت  هقفن و  هقفن ؛ - 2 دـشابیم . نز  دوـخ  تسد  هب  زین  نآ  نازیم  نییعت  قـح  هـیرهم ، لـصا  رب  نوزفا  هـک  هـیرهم ؛ - 1 تـسا : هداد 

يوهاـیهرپ تاـغیلبت  رد  هک  یتـسینیمف  شرگن  ياراد  یبرغ و  ياـهروشک  رد  اـما  تسا . درم  هدـهع  رب  زین  یگدـنز  رد  نز  ياهيدـنمزاین 
نز درادن و  دوجو  هقفن  قح  مان  هب  يزیچ  ًالوا ؛ اجنآ : رد  درذـگیم ؟ هچ  دـننکیم ، دادـملق  نز  قوقح  نایماح  نیرتگرزب  ار  دوخ  یناهج 

دمآرد دـنکب ، مه  يراک  رگا  نز  یمالـسا  قوقح  رد  هک  یلاح  رد  دزادرپب . تیلاعف  شالت و  هب  دوخ  شاـعم  نیمأـت  يارب  تسا  روبجم  زین 
صخش برغ  ناهج  رد  ایناث ؛ تسا . درم  هدهع  رب  وا  ياهيدنمزاین  نیمأت  تسا و  ظوفحم  شدوخ  يارب  شاییاراد  دنک  بسک  زین  ییالاب 

هک تسا  اجنیا  تفگـش  دهدن . نز  هب  ار  نآ  زا  یکدنا  دنادرگب و  دوخ  ییاراد  مامت  ثراو  ار  يدحاو  صخـش  دوخ ، تیـصو  اب  دناوتیم 
دناهداهن و ثرا  هب  دوخ  گس  ای  هبرگ  يارب  تیـصو  قبط  ار  دوخ  ییاراد  مامت  یگرزب  نادنمتورث  هک  تسا  هدش  هدید  يددعتم  دراوم  رد 
میـسقت و یهلا  نیعم  مکح  ساسارب  تیم  كرتاـم  یمالـسا  قوقح  رد  هک  یلاـح  رد  دـناهتخاس ! مورحم  نآ  زا  ار  هداوناـخ  ياـضعا  ماـمت 

قوقح رد  يدراوم  رد  هک  دوشیم  هدهاشم  رگا  نیاربانب  دزاس . مورحم  دوخ  قوقح  زا  ار  دنزرف  نز و  دـناوتیمن  یـسک  دوشیم و  عیزوت 
هک یلاح  رد  دناسرب ، فرـصم  هب  نز  يارب  ار  دوخ  ییاراد  دـیاب  درم  هک  تسا  ورنیازا  دـشابیم  درم  فصن  نز  ثاریم  ای  هید و  یمالـسا 

نیب ثرا  میسقت  هنوگ  نیا  هجیتن  : » دسیونیم نازیملا »  » گنـسنارگ ریـسفت  رد  ییابطابط  همالع  تسا . هدشن  ررقم  نز  يارب  ياهفیظو  نینچ 
هرهب درم  ربارب  ود  نز  هشیمه  فرـصم ،»  » هلحرم رد  یلو  دوـشیم . کـلام  نز ، ربارب  ود  درم  کـلمت ،»  » هلحرم رد  هک  تسا  نآ  نز  درم و 

ار دوخ  ییاراد  زا  یمین  عقاو  رد  دزادرپب و  زین  ار  نز  هقفن  دیاب  درم  یلو  درادیم  هگن  دوخ  يارب  ار  دوخ  ییاراد  مهس و  نز ، اریز  دربیم .
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دیهـش مالـسا  رد  نز  قوقح  ماـظن  - 1 رتـشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  ص 215 .) ج 4 ، نآرقلا ، ریــسفت  یف  نازیملا  «، ) دــنکیم نز  فرص 
قوقح رد  هجوز  ثاریم  یسررب  یلامک 4 - یلع  دیس  نز  ماقم  نآرق و  یلمآ 3 - يداوجهّللاتیآ  لالج  لامج و  هنییآ  رد  نز  يرهطم 2 -

رکفنشور یتالحم 6 - یلامج  نیدلالامج  همجرت : یناصمحم ، یحبص  رتکد  ج 1  یمالسا ، هقف  نیناوق  روپرهم 5 - نیسح  ناریا  مالسا و 
اـضر دـمحم  مالـسا  رد  نز  تیـصخش  ماـظن  رب  يدـمآرد  یلاـخلخ 8 - یناـبر  مالــسا  هاگدـید  زا  نز  یماـهلا 7 - دواد  امنرکفنــشور  و 

لاس 2، نامسرپ  هلجم  ینیـسح ، میهاربا  دیـس  دورف ) ای  زارف  مسینیمف ،  ) درم نز و  قوقح  یتخاونکی  یناحبس 9 - یقت  دمحم  داژنییابیز - 
هام 81) يد   ) هرامش 4

؟ يرابتعا ای  تسا  یلعج  یساسا  نوناق  ایآ 

شسرپ

؟ يرابتعا ای  تسا  یلعج  یساسا  نوناق  ایآ 

خساپ

دوخ یلعج  روما  اریز  دـشاب ؛ یمن  حیحـص  يراـبتعا ، روما  اـب  یلعج  روما  ناـیم  کـیکفت  ـالوا ، هک : تسا  ینتفگ  لاؤـس  نیا  هب  خـساپ  رد 
یم لاـبند  یعقاو » اـی  يراـبتعا   » ناـیم کـیکفت  ساـسارب  ار  قوف  لاؤس  ور  نیا  زا  دنتـسه . یعقاو  روما  لـباقم  رد  ود  ره  هدوـب و  يراـبتعا 

نیناوق اریز  داد ؛ ناوت  یمن  لاؤس  نیا  هب  دـحاو  یلک و  یخـساپ  تسا ، یـساسا  نیناوق  قلطم  یـساسا ، نوناـق  زا  روظنم  رگا  اـیناث ، مییاـمن .
ینابم یقوقح و  دعاوق  تیهام  هب  هتـسب  زین  اهنآ  هتفرگ و  لکـش  هعماج  نآ  رب  مکاح  یقوقح  بتاکم  ساسارب  مادـک  ره  اهروشک  یـساسا 

ینیع تایعقاو  اهنت  ار  یقوقح  دعاوق  نیناوق و  كالم  هک  دنتسه  یعیبط » قوقح   » بتکم رب  ینتبم  یخرب  دنشاب . یم  توافتم  ناشتیعورـشم 
ینتبم یخرب  دنهد و  یم  رارق  نوناق  قوقح و  كالم  ار  یلمع  لقع  تاروتسد  طقف  هک  یلقع » قوقح   » بتکم رب  ینتبم  یخرب  دنناد و  یم 

رب ینتبم  زین  یخرب  دـنناد و  یم  يرابتعا  يدادرارق و  افرـص  یتیهام  ياراد  ار  قوقح  نوناق و  هک  دنتـسه  یتسیوتیزوپ » قوقح   » بتاـکم رب 
تسا یعقاو » يرابتعا -   » یتیهام ياراد  ینعی  دنراد ، جودزم  هیور و  ود  یتیهام  قوف ، بتاکم  فالخرب  هک  هدوب  مالـسا » یقوقح   » بتکم

اب يوسمه  یهلا  یعیرـشت  هدارا  هک  تهج  نآ  زا  تسا  یعقاو  تسا و  هتفرگ  رارق  دـنوادخ  هدارا  لـعج و  قلعتم  هک  تهج  نآ  زا  يراـبتعا 
تاـیعقاو و رب  ینتبم  مالـسا  نیناوق  هجیتـن  رد  تسا و  ناـسنا  ناـهج و  شنیرفآ  رد  دوجوم  ياـه  تیعقاو  اـب  گـنهامه  وا و  ینیوکت  هدارا 

یتارابتعا هکلب  لوعجم  يرابتعا  افرـص  هن  تسا و  فوشکم  یتیعقاو  افرـص  هن  مالـسا  یقوقح  دعاوق  تسا . يرمالا  سفن  دسافم  حلاصم و 
تیعورـشم يانبم  رد  تیهام و  رظن  زا  نیا  تسا . میکح  میلع و  دنوادخ  نآ  لعاج  هدـننک و  رابتعا  هک  یتارابتعا  تایعقاو ، رب  ینتبم  تسا 

قابطنا تیعورشم ، يانبم  یلقع  یعیبط و  بتاکم  هاگن  زا  وس  کی  زا  هک  ارچ  تسا  توافتم  یقوقح  بتاکم  رگید  هاگن  اب  مالسا  هاگن  زین 
مدرم تلود و  هچ  رگا  تسا ، عورـشم  دشاب  رادروخرب  فصو  نیا  زا  هک  یقوقح  هدعاق  ره  تسا ؛ لقع  مکح  تعیبط و  اب  یقوقح  هدـعاق 

زا رگید  يوس  زا  دـشاب و  مدرم  تلود و  لوبق  دروم  هچ  رگا  تسا  عورـشمان  دـشاب ، فصو  نیا  دـقاف  هک  يا  هدـعاق  ره  دـنریذپن و  ار  نآ 
ار يا  هدعاق  ره  تسا  ضحم  رابتعا  تیعورشم  يانبم  یلقع -  یعیبط و  قوقح  بتاکم  هاگن  سکعرب  یتسیوتیزوپ -  قوقح  بتاکم  هاگن 

سکعرب دشاب و  لقع  تعیبط و  نیناوق  فلاخم  هچ  رگا  دوش ، یم  بوسحم  عورشم  یقوقح و  يا  هدعاق  دننادب  یمازلا  مدرم  ای  تلود  هک 
تایعقاو رب  قبطنم  دنچ  ره  دش ، دهاوخ  یقلت  عورـشمان  انایحا  یقوقحریغ و  يا  هدعاق  دنرادنپن ، یمازلا  مدرم  ای  تلود و  هک  ار  ینوناق  ره 

یلع میلع  میکح و  هک  تسا  يدـنوادخ  هدارا  اب  یقوقح  هدـعاق  قابطنا  تیعورـشم ، يانبم  مالـسا ، هاگن  زا  اـما  دـشاب . یلقع  ياـه  هداد  و 
یم بوسحم  عورـشم  دـشاب  دـنوادخ  هدارا  ینعی  ناسنا  ناهج و  رب  مکاـح  قلطم  هدارا  رب  قبطنم  هک  ینوناـق  هدـعاق و  ره  تسا . قـالطالا 

زا 405قوقح هحفص 69 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هرهب یب  تیعورـشم  زا  دشاب  راگزاسان  یهلا  هدارا  اب  هک  ینوناق  هدـعاق و  سکعرب  دریگن و  رارق  مدرم  تلود و  لوبق  دروم  هچ  رگا  ددرگ 
صص ، 1379 مراهچ ، پاچ  ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  قوقح ، هفـسلف   ) دشاب مدرم  تلود و  شریذپ  دروم  دنچ  ره  تسا 
نوناق نیا  هک  اجنآ  زا  تفگ  دـیاب  تسا ، ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  لاؤس  رد  یـساسا  نوناق  زا  روظنم  رگا  اثلاث ، (. 73  - 63

نآ عبات  تیعورشم  يانبم  تیهام و  رظن  زا  هدوب و  لقع  تنس و  نآرق ، ینعی  یمالسا  لیصا  عبانم  مالسا و  یقوقح  بتکم  رب  ینتبم  یساسا 
. تسا یعقاو » يرابتعا -   » یتیهام ياراد  تسا 

؟ تسا اهروشک  رگید  هسنارف و  ياه  نوناق  زا  ییوگلا  ناریا  یساسا  نوناق  ایآ 

شسرپ

؟ تسا اهروشک  رگید  هسنارف و  ياه  نوناق  زا  ییوگلا  ناریا  یساسا  نوناق  ایآ 

خساپ

نیا زا  زین  ام  یـساسا  نوناق  دراد و  دوجو  ییاه  توافت  اه و  تهابـش  رگیدـکی ، اب  اهروشک  یـساسا  نیناوق  هسیاـقم  یـسررب و  رد  املـسم 
یمالـسا يروهمج  یـساسا  نوناق  يریگ  وگلا  يانعم  هب  اه  تهابـش  یخرب  دوجو  هک  دوش  روصت  دـیابن  زگره  اما  تسین ، ینثتـسم  هدـعاق 
یمالـسا يروهمج  یـساسا  قوقح  نیودت  عبانم  ینابم و  دـیآ ، یم  لیذ  رد  هک  نانچمه  اریز  تساهروشک ، ریاس  یـساسا  نیناوق  زا  ناریا 

ره هرادا  رد  يرشب  تبثم  ياهدرواتـسد  براجت و  زا  هدافتـسا  هتبلا  تساهروشک . ریاس  یـساسا  قوقح  زا  توافتم  ییوگلا  دیدج و  الماک 
رد دنا . هدومن  لمع  نآ  هب  یمالسا  ماظن  یـساسا  نوناق  ناگدننک  نیودت  هک  تسا  مالـسا  نیبم  نید  دکؤم  ياه  هزومآ  زا  هعماج  رتهب  هچ 
اب ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  ياه  تهابـش  اه و  توافت  نیرتمهم  زا  یخرب  رکذ  هب  عوضوم ، یگدرتسگ  لیلد  هب  تروص  ره 

تهج دـشاب .» یم  یلکـش   » هسنارف یـساسا  نوناق  دـننامه  ام  روشک  یـساسا  نوناق  اه : تهابـش  فلا . میزادرپ : یم  هسنارف  یـساسا  نوناـق 
تخس دماج ، ینوناق  یلکش ، یساسا  نوناق  ص 22 . ، 1373 ادلی ، رشن  یساسا ، قوقح  ياه  هتسیاب  یضاق ، لضفلاوبا  رتشیب ر.ك : یهاگآ 

هکلب تسین  نکمم  هننقم  سلاجم  قیرط  زا  يداع و  نیناوق  هویـش  هب  یـساسا  نوناق  رد  رظن  دـیدجت  يرگنزاب و  تسا و  ریذـپان  فاـطعنا  و 
هویـش زا  یطولخم  ای  یـسرپ و  همه  مدرم و  ءارآ  هلیـسو  هب  ای  ناسـسؤم ) سلجم  ای  ناگربخ  سلجم   ) يا هژیو  سلجم  طسوت  دیاب  رما  نیا 
دناوت یمن  اتـسور  رهـش و  نمجنا  تاـبوصم  ینعی  دنـشاب ؛ یم  یبتارم  هلـسلس  ياراد  هسنارف ، یقوقح  دـعاوق  دریذـپ . ماـجنا  فلتخم  ياـه 
دناوت یمن  سلجم  تابوصم  دـشاب و  سلجم  تابوصم  فالخ  دـناوت  یمن  تلود  تئیه  تابوصم  دـشاب و  تلود  تئیه  تابوصم  فالخ 
لصا نیا  یلکـش ، یـساسا  نوناق  هب  نالئاق  رظن  هب  انب  تسا و  یقوقح  رترب  راجنه  کی  یـساسا  نوناق  دشاب  یـساسا  نوناق  تابوصم  ریاغم 

ساسارب نآ ، دعاوق  رتشیب  هک  تسا  يوهام  یساسا  نوناق  یلکش ، یساسا  نوناق  لباقم  رد  دراد  دوجو  یلکش  یـساسا  نوناق  رد  اهنت  رترب ،
زین نآ  یقوقح  دعاوق  رد  هک  نانچ  درادن ، دوجو  یساسا  نوناق  هچباتک  مان  هب  يزیچ  تسا ، ناتسلگنا  نآ  يوگلا  دوش و  یم  نیودت  فرع 

سلجم نیاربانب  تسین ؛ دـقعنم  یقوقح  ياهراجنه  ریاس  هب  تبـسن  یـساسا ، نوناق  رترب  لصا  مان  هب  یلـصا  درادـن و  دوجو  یبتارم  هلـسلس 
يروهمج یهاشداپ  هب  ار  ناتسلگنا  طورـشم  یهاشداپ  الثم  دریگب ، میمـصت  یـساسا  نوناق  لوصا  فالخرب  دناوت  یم  یتحار  هب  اهنآ  ماوع 

. تسا هسنارف  یـساسا  نوناق  دننامه  رتشیب  نآ  نیودت  هویـش  یمالـسا و  يروهمج  یـساسا  نوناق  يرهاظ  لکـش  نیاربانب  دـنک و ... لیدـبت 
یـساسا و نوناق   ) تسا هسنارف  لدم  دـننامه  ام ، ياسا  نوناق  رد  رگید  ياه  نامزاس  اهراتخاس و  زا  یـضعب  يرادا و  تلادـع  ناوید  دوجو 

توافت ب . ص 15 .) لوا 1380 ، پاچ  هیملع ، هزوح  یگنهرف  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  یبعک ، سابع  نآ ، ییارجا  ياـه  تناـمض 
رد لوادتم  ياه  هویش  زا  مادک  چیه  اب  قبطنم  يریگ ، لکـش  نیودت و  أشنم  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  همه  نیا  اب  اما  اه :
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نوناق درک : فیرعت  نینچ  ار  نآ  دراذگ و  مان  تعیرش » زا  یشان  یـساسا  نوناق   » ار نآ  ناوت  یم  هک  تسا  یتوافتم  هویـش  هکلب  تسین  ایند 
. تسا هدش  نیودت  سدقم  عرش  رب  ینتبم  هک  تلم  قوقح  تموکح و  تلود ، تیهام  هرابرد  تسا  یتاررقم  نیناوق و  هعومجم ي  یـساسا 

تنـس باتک و  ساسارب  اهقف  رمتـسم  داـهتجا  - 2 تلم ، شریذـپ  - 1 زا : دـنترابع  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  نیودـت  ناکرا 
هنایارگ يدام  هاگدید  ساسارب  اهنت  هسنارف  یـساسا  نوناق  نیودت  أشنم  هک  نآ  لاح  و  ص 10 .) نامه ،  ) هیقف یلو  دییأت  - 3 (ع ) نیموصعم

نیرت یلاع  هسنارف ، یـساسا  نوناق  مجنپ  لـصا  قبط  هک  تسا  نیا  رد  اـه  تواـفت  زا  رگید  یکی  تسا . راوتـسا  مدرم  تساوخو  یتسیناـموا 
يرگید رامشیب  ياه  توافت  و  دراد . رارق  هیقف  یلو  زا  دعب  روهمج  سیئر  ناریا ، یـساسا  نوناق  رد  اما  تسا  يروهمج  سیئر  روشک  ماقم 

قوقح دـننام : . ) دـییامن هعجارم  تسا  هدـش  هتـشاگن  یقیبطت  یـساسا  قوقح  هرابرد  هک  یعبانم  هب  دـیناوت  یم  نانآ  اـب  ییانـشآ  تهج  هک 
(. لوا 1374 پاچ  شناد ، جنگ  رشن  یندم ، نیدلا  لالج  دیس  رتکد  یقیبطت ، یساسا 

؟ دـنکن هولج  نشخو  هدولآ  مالـسا  هرهچات  هتفرگن  تروص  يرظن  دـیدجت  مکح  نیا  رد  ارچ  تسین ؟ هنایـشحو  یلمع  ندرکراسگنـسایآ 
یقطنمریغ مکح  نیا  . دیهد یفاک  حیضوت  " افطل دوشیم ؟ رتشیب  درف  يداصتقا  شزرااههام  نیارد  دوشیمرباربود ؟ هید  مارح  ياههامردارچ 

. تسا

شسرپ

؟ دـنکن هولج  نشخو  هدولآ  مالـسا  هرهچاـت  هتفرگن  تروـص  يرظن  دـیدجت  مکح  نیا  رد  ارچ  تسین ؟ هنایـشحو  یلمع  ندرکراسگنـسایآ 
یقطنمریغ مکح  نیا  . دـیهد یفاک  حیـضوت  " افطل دوشیم ؟ رتشیب  درف  يداصتقا  شزرااههام  نیارد  دوشیمرباربود ؟ هید  مارح  ياههامردارچ 

. تسا

خساپ

. دراد مالـسا  برغ و  رظنم  زا  ماکحا  عضو  كالم  نآ و  اشنم  ارادـم و  تنوشخ ، موهفم  یـسررب  هب  زاین  شـسرپ ،  نیا  هب  خـساپ  راـسگنس 
یم راـک  هب  ( Tolernce « ) سنولات  » یـسیلگنا ناـبز  رد  و  سناولوت »  » يوسنارف ناـبز  رد  هک  ارادـم  هژاو  مالـسا  برغ و  رظنم  زا  ارادـم 

جیردـت هب  سناسنر  زا  سپ  هک  تسا  یبرغ  نردـم  گـنهرف  تاحالطـصا  هلمج  زا  سنارلوت »  » موهفم دراد  رارق  تنوشخ  لـباقم  رد  دور ،
موفهم نیا  یبای  هشیر  رد  دوش . یم  هتخانـش  برغ  يداحلا  یگنهرف  یلـصا  ياه  هصخـشم  زا  یکی  زورما  تفای و  ماـع  لوبق  درک و  دـشر 

يرابتعا روما  یسایس _ یقوقح و  یعامتجا ، یقالخا ، ياه  شزرا  زا  معا   _ اه شزرا  همه  برغ  طلـسم  گنهرف  رد  الوا : هک  مییوگب  دیاب 
نآ هعماج  هک  یمادام  دنتـسه . . مدرم  ياه  هقیلـس  اه و  تساوخ  عبات  اه  شزرا  رگید ، ترابع  هب  درادن . یعقاو  ینالقع و  هشیر  دنتـسه و 

تاداـقتعا و اـیناث : ددرگ . یم  شزرا  دـض  هب  لیدـبت  شزرا  ناـمه  درک ، رییغت  مدرم  هقیلـس  يزور  رگا  تـسا و  دنمـشزرا  دریذـپ ، یم  ار 
نآ دنیب و  یم  دازآ  اه  نآ  درط  ای  اه و  نآ  شنیزگ  رد  ار  درف  دنهد و  یم  رارق  يرابتعا  ياه  شزرا  نامه  رامش  رد  زین  ار  ینید  ياهرواب 

یقالخا و لیاذر  هلئسم  هب  نانآ  تیساسح  مدع  ور ، نیا  زا  دنهد . یم  لزنت  سابل  گنر  باختنا  رد  هقیلـس  دننام  هقیلـس  کی  دح  رد  ار  اه 
نانآ رکفت  قطنم  رد  ینعی  تسین  تاناویح  زا  زیامتم  یـشزرا  دوجوم  کی  ناسنا  نانآ  رکفت  رد  هک  تسا  تج  نادـب  تسیاـشان  ياـهراک 

هب ینید  ياه  شزرا  تاسدـقم و  یمالـسا ، گنهرف  مالـسا و  هاگدـید  زا  اما  دوش . یمن  ظاـحل  یناـسنا  ياـه  شیارگ  اـه و  شنیب  یلاـعت 
نآ تسا و  نادـیواج  یتخب  شوخ  تداعـس و  هب  ناسنا  ندیـسر  هار  اهنت  هک  ینید  تسا . رتزیزع  ناگتـسب  سومان و  لام ، لاح ، زا  بتارم 
یب ياه  تمحز  نآ  هار  رد  دنا و  هدش  هداتـسرف  لاعتم  يادخ  يوس  زا  رـشب  هب  نآندـناسر  يارب  ربمایپ  رازه  هک 124  تسا  ردقنارگ  نانچ 

کته و دروم  رد  ارادـم  لـهاست و  اـب  ناوتب  هک  تسین  يزچ  دـنا ، هدرک  نآ  يادـف  ار  دوخ  ناـج  یخرب  هکلب  دـندش و  لـمحتم  ار  یناـیاپ 
نیـسح ماما  ارچ  تفریذپ ، یم  تسا  جـیار  زورما  برغ  رد  هک  هنوگ  نآ  ار  سنارلوت » ، » مالـسا رگا  یتسار  هب  درک . دروخرب  نآ  فیعـضت 
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دز و تسد  تداـشر  همه  نآ  هب  نآ ، همه  یتـح  هن  و  نید ، ماـکحا  زا  يا  هراـپ  رد  يراذـگ  تعدـب  رییغت و  داـجیا  ربارب  رد  مالـسلا  هـیلع 
ماکحا نید و  مالسا  ایآ  تفرگ ؟ یم  رظن  رد  دترم  يارب  ار  مادعا  تازاجم  ارچ  ای  و  درک ؟ مالسا  يادف  ار  شنارای  نادنزرف و  نتـشیوخ و 

؟ میراد اور  نیهوت  نآ  هب  میتساوخ  هنوگ  رهای  میهد و  رییغت  ار  نآ  میناوتب  میتساوخ  هاگره  هک  دـهد  یم  لزنت  هقیلـس  کـی  دـح  اـت  ار  نآ 
ص ، 1380 لوا ، پاچ  ینیمخ ، ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ  هسـسوم  مق ، رگ ، شـسرپ  ناناوج  هب  داتـسا  خساپ  یقتدـمحم ، يدزی ، حابـصم  )

ناهج رد  دنا ، هدروآ  يور  مسیناموا  مسیلاربیل و  هب  هک  سناسنر ، زا  دعب  برغ  رظنم  زا  مالـسا  برغ و  رظنم  زا  ماکحا  عضو  كالم  ( 226
. تسا رـش  ریخ و  صیخـشت  كالم  اه و  شزرا  همه  قلاخ  تسا و  شالت  هنوگ  ره  روحم  رادـم و  ناسنا  قوقح و ...  قـالخا و  رنه ، ینیب ،

یناسفن ياهاوه  نیمات  تهج  در  دیاب  دشاب ، ربتعم  مه  ینید  رگا  تسا و  ناسنا  ياه  تذـل  هتـساوخ و  هب  دراد  تلاصا  هچنآ  هب  نانآ  يارب 
یتسیناـموا و شنیب  ساـسا  رب  تسا  ناویح  ناـسنا و  زیاـمت  كـالم  هک  زین  قـالخا  رظن  زا  دـشاب . يو  ياـه  هتـساوخ  اـب  گـنهامه  دارفا و 

 ... تفع و باجح ، زا  تبحـص  يارب  ییاج  رگید  شنیب  نیا  ساسا  رب  درادن ، يدنب  دـیق و  چـیه  شیمـسج ، يدازآ  رد  ناسنا  یتسیلاربیل ،
ناسنا هک  اج  نآ  زا  مالـسا ، رظنم  زا  اما  تشاد . دهاوخن  یتسادـق  شزرا و  هداوناخ  داهن  ای  قالخا  مان  هب  يا  هلئـسم  انبم  نیا  اب  دـنام . یمن 

دـنوادخ و هب  ناسنا  ندیـسر  دـنوادخ و  ناسنا و  ره  هطبار  ماکحا  عضو  كالم  دراد ،  ناویح  اب  یـساسا  توافت  دراد و  یهللا  هفیلخ  ماوق 
کی ناونع  هب  اما  دوش  یم  یقلت  رـشب  یگدـنز  موادـت  هیام  زاـین و  کـی  طـقف  رـشب ، رد  دوجوم  زئارغ  شنیب  نیا  ساـسا  رب  تسا و  لاـمک 

تیناسنا یـسنج ، هزیرغ  هک  ارچ  دوش ،  ءاـضرا  لدـتعم  لوقعم و  وحن  هب  دـیاب  يزیرغ  زاـین  نیا  هک  تسا  دـقتعم  اذـل  تسین ، حرطم  شزرا 
. میروآ مهارف  نآ  لوقعم  نزاوتم و  ءاضرا  يارب  ار  بسانم  طیارش  هدش ، یـسررب  دیاب  اهزاین  هدودحم  رد  اذل  دهد  یمن  لیکـشت  ار  ناسنا 

همانلـصف . ) تیدودحم هن  دوش  یم  حرطم  تینوصم  لماع  ناونع  هب  دنب  دـیق و  طابـضنا و  دوجو  ناسنا ، تیناسنا  ظفح  يارب  شرگن  نیا  اب 
یتاریزعت دودح و  دروم  رد  تنوشخ  تواضق  هنافساتم ،  مالسا  تاریزعت  دودح و  ییامن  نشخ  ص 155 و 170 ) هرامش 17 ، دقن ، باتک 

هنوـگ نیا  لوـمعم  دریگ و  یم  تروـص  بناوـج  همه  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  یلاـمجا و  تواـضق  کـی  رد  تسا ، هدرک  عـضو  مالـسا  هک 
. دزیخ یم  رب  میراد  یناسنا  هعماج  یمدآ و  هرابرد  هک  یتشادرب  ام و  ینیب  ناهج  زا  یقوقح  یعامتجا و  لـیاسم  هنوگ  نیا  رد  اـه  تواـضق 

نینچمه فیفخت و  ياه  هار  تابثا و  ياه  هار  یمالـسا و  تاریزعت  دودح و  طیارـش  مامت  نتفرگ  رظن  رد  نودب  اه  تواضق  نیا  رد  یخرب 
اب یخرب ،  لاـثم ، يارب  دـنهد . یم  تاریزعت  دودـح و  ندوـب  نشخ  هب  مکح  هعماـج  يارب  نآ  راـبنایز  تارثا  ناـهانگ و  نـیا  ییاـهن  جـیاتن 

نیا ندوب  تیمها  مک  لیلد  ار ،  یـسنج  ياـهداسف  جاور  اـی  دـنناد  یم  ندروخ  بآ  دـننام  ار  بارـش  ندیـشون  هک  یبرغ  عماوج  هدـهاشم 
هک عورشمان  ياه  دنزرف  اه ، هداوناخ  ندیـشاپ  مه  زا  قالط و  رامآ  رگا  هک  یلاح  رد  دنناد ، یم  نشخ  ار  دودح  يارجا  هتـسناد و  ناهانگ 

ياهیرامیب عاونا  تسرپرـس و  یب  ناکدوک  دـنیآ ، یم  رد  بآ  زا  یناج  محر و  یب  راـک و  هبت  يدارفا  نادنمـشناد ، هبرجت  ساـسا  رب  اـبلاغ 
هجو چیه  هب  یسنج  ياه  یگدولآ  هک  درک  میهاوخ  لوبق  مینک ، هظحالم  ار  تسا  یسنج  ياه  يراب  دنب و  یب  دییاز  هک  یحور  یمـسج و 

هب نآ  تیدوجوم  دروخ و  یم  هرگ  نآ  اب  هعماج  کی  تشونرـس  یهاگ  هکلب  تشذـگ ، یناسا  هب  نآ  زا  ناوتب  هک  تسین  يا  هداـس  هلئـسم 
دیاش رگید  يوس  زا  دنتسین . نشخ  نادنچ  مالسا  تاریزعت  دودح و  هک  دوش  یم  مولعم  بناوج ، نیا  همه  نتفرگ  رظن  رد  اب  دتفا . یم  رطخ 
لمع رد  هک  تسا  هدرک  دودحم  نانچ  ار  نآ  تابثا  ياه  هار  مالسا  یلو  دنسرب  رظن  هب  نیگنـس  راسگنـس ، دننام  اه  تازاجم  نیا  زا  یخرب 

ار دوـخ  رثا  فرحنم  دارفا  يور  هدـنرادزاب  لـماع  کـی  ناوـنع  هب  نآ  زا  تشحو  هک  نیا  نـیع  رد  دریگ ، یم  ار  یمک  رایـسب  دارفا  ناـماد 
يارب رگید  يوس  زا  دنتفای  شیازفا  رفن  راهچ  هب  اهدـهاش  ءاسن  هروس  هیآ 15  ساسا  رب  انز ، توبث  دروم  رد  لاثم ، يارب  تشاذگ . دـهاوخ 

مرج تابثا  هک  نآ ، دننام  دوهش و  تداهش  یگنهامه  نئارق و  هب  تعانق  مدع  تیور و  لیبق  زا  تسا  هدش  نییعت  یطیارش  دوهـش ، تداهش 
هک تسا  یهیدب  دنوش و  هتخانـش  مرجم  تسا  نکمم  اورپ  یب  كاب و  یب  دارفا  اهنت  طیارـش  نیا  اب  هک  تسا  نشور  دنک . یم  رت  تخـس  ار 

دوش یم  مولعم  شیپ  تاکن  زا  دنامب . ملاس  هعماج  و  دندرگ . نارگید  تربع  ات  دـنوش  راتفرگ  تازاجم  دـشا  هب  دـیاب  یـصاخشا  نینچ  نیا 
دوش یم  عاـمتجا  هب  طوبرم  هک  تازاـجم  يارجا  ماـگنه  رد  دوش و  ءارجا  تازاـجم  دـیاب  هدـش  هک  یقیرط  ره  هب  مرج ، تاـبثا  زا  سپ  هک 
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تیرـشب هماع  تحلـصم  هب  تسا و  نایم  رد  یهلا  تازاجم  ياپ  هک  اج  نآ  ات  هکلب  دوش ، لقع  نیزگیاج  تاساسحا  تبحم و  هفطاع ، دیابن 
دـص ار  راکانز  درم  نز و  زا  کـی  ره  : » دـیامرف یم  هنـصحمریغ  ياـنز  مکح  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ناـنچ  دوش ، ءارجا  مکح  دـیاب  تسا 

نامیا ازج  زور  ادـخ و  هب  رگا  دوش ، عنام  یهلا  مکح  يارجا  زا  ار  امـش  ود  نآ  هب  تبـسن  بذاـک ) تبحم  و   ) تفار دـیابن  دـینزب و  هناـیزات 
رب میهاوخب  ناناملـسم  ام  هچنانچ  تسا ، رکذ  ناـیاش  ناـیاپ  رد  ( 2 رون ، . ) دننک هدـهاشم  ار  ناشتازاجم  نانموم  زا  یهورگ  دـیاب  و  دـیراد ،

اهنت هن  اـه  نآ  هک  ارچ  میـشکب ، اـه  نآ  همه  زا  تـسد  دـیاب  مـینک  ارجا  ار  ناـمدوخ  تاریزعت  دودـح و  اـه ، یبرغ  يدـمآ  شوـخ  ساـسا 
امش هک  یمادام  ات  میرک  نآرق  هتفگ  ساسا  رب  دننیب و  یم  نشخ  ار  همه  یسنج و ...  طباور  دوبن  دازآ  مادعا ، ندز ،  قالـش  هکلب  راسگنس 
نا لق  مهتلم  عبتت  یتح  يراصنلاال  دوهیلا و  کنع  یـضرت  نل   » و دش ، دنهاوخن  یـضار  امـش  زا  دینکن  راتفر  نانآ  لیم  هب  الماک  ناناملـسم 

دوهی و زگره  ( 120 هرقب ، « ) ریـصنال یلو و  نم  هللا  نم  کلام  ملعلا  نم  كءاـج  يذـلا  دـعب  مه  ءاوها  تعبتا  نئل  يدـهلا و  وه  هللا  يدـه 
: وگب ینک . يوریپ  نانآ  هتفای ] فیرحت   ] نیب اهنآ  يوش و ] نانآ  ياه  هتساوخ  میلـست  لماک  روط  هب   ] ات دش ، دهاوخن  یـضار  وت  زا  يراصن 

يروای تسرپرس و  چیه  يا ، هدش  هاگآ  هک  نآ  زا  دعب  ینک ، يوریپ  نانآ  ياه  سوه  يوه و  زا  رگا  و  تسا » تیاده  اهنت  یهلا ، تیاده  »
« اهب نوخ   » دوش یم  هتفگ  یـسراف  رد  هچنآ  سکع  رب  هید  هک  تسا  رکذ  نایاش  خـساپ  زا  شیپ  هید  دوب .» دـهاوخن  وت  يارب  ادـخ  يوس  زا 
اه ناسنا  ءهمه  نوخ  اب  ربارب  ناسنا  کی  نوخ  ، » نآرق حیرـصت  هب  هکلب  دـشاب . اـه  نیا  شتمیق  هک  تسا  نیا  زا  رتـالاب  ناـسنا  نوخ  تسین .

کی هید  دـیلقت ، عجرم  هید  دنتـسه . ناسکی  هید  رظن  زا  دارفا  نیرت  هداس  اب  یمالـسا  ياه  تیـصخش  نیرت  مهم  هک  تسا  ور  نیا  زا  تسا »
اهب نوخ  شزرا و  نییعت  لماع  هید  نیاربانب  تسا . یکی  مالـسا  رد  هداس  رگراک  کـی  هید  اـب  رکتبم ، ناـسنا  کـی  هید  صـصختم ، ناـسنا 

تراسخ ناربج  يدودح  ات  مه  دنکن و  تاهابتـشا  نیا  زا  رگید  دـنک و  عمج  ار  شـساوح  فرط  هک  دراد  تازاجم  هبنج  هید  هکلب  تسین ،
هداوناخ نآ  هب  يداصتقا  تراسخ  ءالخ ، نیا  یلاخ و  وا  ياـج  تسا ، هتفر  ناـیم  زا  هداوناـخ  نیا  رد  ینز  اـی  يدرم  ینعی  تسا . يداـصتقا 

ص 418) لالج ، لامج و  هنییآ  رد  نز  یلمآ ، يداوج  هللا  تیآ  . ) دوش یم  هداد  هید  يداـصتقا  تراـسخ  نیا  ندرکرپ  يارب  دـنکیم . دراو 
يوس زا  دراد . ار  تازاجم  همیرج و  قاقحتسا  رایتخا ، دمع و  اب  یمرجم  ره  زا  یمرج  ره  هک  تسین  یکـش  مارح  ياه  هام  رد  هید  شیازفا 
لیلد نیمه  هب  دراد . توافت  اه  نآ  رگید  ياهیگژیو  یناور و  یناکم و  ینامز و  طیارش  کش  نودب  دنتـسین و  ناسکی  نامرجم  همه  رگید 
الثم دـنهد ، یم  رارق  ییازج  يرفیک و  نیناوق  راـنک  رد  فیفخت  دـیدشت و  لـماوع  ناوـنع  اـب  ار  يروـما  ناـهج ، نیناوـق  ماـمت  رد  هزورما ،

دـیدشت و لماوع  شیپ  نرق  هدراهچ  زا  زین ، مالـسا  دـنداد . یم  دـیدشت  لماع  الومعم  ار  مرج  رد  رارکت  فیفخت و  لماع  ار  یناور  يرامیب 
کی رد  تسا . هدرک  ینیب  شیپ  يورخا  ياـه  تازاـجم  رد  مه  يوـیند و  ياـه  تازاـجم  رد  مه  یبلاـج  عماـج و  تروـص  هب  ار  فـیفخت 

مالسا یتاذ  تعیبط  نامه  رطاخ  هب  نیا  تسا و  رتشیب  دیدشت » لماوع   » هب تبسن  مالسا  رد  فیفخت » لماوع   » دوش یم  مولعم  هداس  یـسررب 
نامز ناکم و  مالـسا  رد  تازاجم  دـیدشت  لماوع  هلمج  زا  تسا . هبـضغ » هتمحر  تقبـس  نم  ای   » راعـش هفطاع و  محر ، ساسا  رب  هک  تسا 

. تسا توافتم  همرکم  هکم  ناکم  تسادـق  تلع  هب  تازاجم  دـهد ، خر  همرکم  هکم  ای  يداع  ياـه  ناـکم  رد  یمرج  هچناـنچ  تسا . مرج 
نیا دوش . یم  هفاضا  موس  کی  مارح  ياه  هام  رد  لتق  هید  هدـش و  رتدـیدش  اه  نآ  تسادـق  تلع  هب  مارح  ياه  هام  رد  تازاجم  نینچ  مه 

رد الماک  یناکم  ینامز و  تایـصوصخ  هکلب  تسین ، نآ  یتاذ  هبنج  هب  هتـسب  اهنت  مرج  تیمها  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  تازاـجم  عون 
هک دوش  یم  صخـشم  تشادن  هگن  ار  سدقم  ياه  نامز  نکاما و  تمرح  یـسک  هچنانچ  هک  تسا  یهیدب  رگید  يوس  زا  تسا . رثوم  نآ 

یبهذـم و ریغ  دارفا  هک  نیا  اـمک  تسا . رتـشیب  هعماـج  يارب  شرطخ  ررـض و  يدرف  نینچ  تـسا و  رتروـسج  رتـشیب و  وا  يرگناـیغط  حور 
. دنوش یمن  هانگ  بکترم  اروشاع و ...  اعوسات و  زور  الثم  نکاما  مایا و  یخرب  هدولآ ،
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خساپ

ای مکح  نـآلابق  رد  یتـیلوؤسم  ینعی ، تسا ؛ ءيرب  امـش  هّمذ  دـنیوگیم  یتـقو  ماـکحا  رد  اـما  بیع ؛ زا  ندوـب  اربـم  كاـپ و  ینعی  تـئارب ،
ات لالح ، ای  تسا  مارح  مالـسا  رد  زیچ  نالف  ایآ  هک  دوشیم  کش  یتقو  ینعی ، تسا ؛ تئارب  لصا  دـنیوگیم : یتقو  ای  دـیرادن و  عوضوم 

ندوب راگهانگ  رد  رگا  ای  و  دوشیمندوب . حابم  هب  مکح  ددرگن ، ادـیپ  نآ  تمرح  ای  تّیلح  رب  تایاور  نآرق و  زا  ینـشور  لیلد  هک  ینامز 
ثحب هتبلا  دوشیم . وا  یهانگیب  هب  مکح  ددرگنادیپ ، وا  ندوب  مرجم  رب  يوق  يدـهاش  نشور و  يدنـس  هک  یتقو  ات  دـیراد ، کش  یـسک 
لصا تسا . هدش  نایب  هطوبرم  ياهباتک  رد  نآ  هدرتسگ  ثحب  تسا و  یهقف  هلدا  زا  یکی  نوچ  تسا ؛ لصفم  یلیخ  هلأسم  نیا  اب  هطبار  رد 

مرج هک  نآ  رگم  تسا  مرج  باکترا  مدع  تئارب و  رب  لصا  هک  ینعم  نیدب  تسا  ماهتا  ماگنه  مکاحم و  رد  نآ ، ییارجا  هدودـحم  تئارب 
موکحم و ار  وا  دوش  یمن  دـشاب  فلخت  ای  مرج  نالف  ای  لـتق  هب  مهتم  رفن  کـی  هک  نیا  فرـص  سپ  دوش . تاـبثا  مهتم  هب  تبـسن  یماـهتا 
( موکحم هن   ) همکاحم ار  وا  ناوت  یم  مرج  باکترا  مدـع  ای  باکترا  تابثا  يارب  یماهتا ، تاراما  نئارق و  دوجو  اب  هچرگ  درک ، تازاـجم 

يانعم نیا  دوشن و  تابثا  اهنآ  فلخت  ای  مرج  هک  یماداـم  تسا  دارفا  هب  فلخت  اـی  مرج  ندادـن  تبـسن  تئارب ، لـصا  داـفم  نیارباـنب  درک .
هکنیا رگم  دوش ، یمن  هتخانـش  مرجم  نوناق  رظن  زا  سک  چیه  تسا و  تئارب  لصا  : » دیوگ یم  هک  تسا  یـساسا  نوناق  متفه  یـس و  لصا 

«. ددرگ تباث  هاگداد  رد  وا  مرج 

دنک وفع  ار  لتاق  دهاوخن  لوتقم  درف  هداوناخ  دشکب و  ار  یناملسم  یسک  هاگ  ره  ع ،)  ) تیب لها  تایاور  دیجم و  نآرق  هیآ  حیرـصت  هیاپ  رب 
نز ًادمع  یناملسمدرم  هاگ  ره  میناوخیم :  2 تایاور هیاپرب  هدام 29 )  ) یمالـسا تازاجم  نوناق  رد  هک  نآ  زج   1. دنک صاصق  دناوتیم 

رد دشکب ، ار  یناملسم 

شسرپ

وفع ار  لتاق  دهاوخن  لوتقم  درف  هداوناخ  دـشکب و  ار  یناملـسم  یـسک  هاگ  ره  ع ،)  ) تیب لها  تایاور  دـیجم و  نآرق  هیآ  حیرـصت  هیاپ  رب 
ًادمع یناملـسمدرم  هاگ  ره  میناوخیم :  2 تایاور هیاپرب  هدام 29 )  ) یمالـسا تازاجم  نوناق  رد  هک  نآ  زج   1. دنک صاصق  دناوتیم  دنک 

( لتاق هداوناخ   ) وا هب  ار  درم  کی  هید  فصن  لتاق ، صاصق  زا  لبق  نز  ّیلو  هک  دوشیم  صاصق  درم  یتروص  رد  دـشکب ، ار  یناملـسم  نز 
يوس زا  دـشاب  مزـال  هک  نآ  یب  دوشیم ، صاـصق  درم  نتـشک  لاـبق  رد  نز  هنوگچ  هک : نیا  تسا  شـسرپ  ههبـش و  ياـج  هچنآ  دزادرپـب .
يوس زا  هک  درک  صاـصق  ار  درم  ناوتیم  یتروص  رد  دـشکب  ار  ینز  يدرم  رگا  اّـما  دوش ؛ تخادرپ  نز  هداوناـخ  هب  يزیچ  درم  هداوناـخ 

درم نتـشک  هید  مالـسلامهیلع )  ) تیب لـها  هقف  هیاـپ  رب  هک ، نآ  حیـضوت  دوش !؟ میلـست  لـتاقدرم  هداوناـخ  هب  یغلبم  لوـتقم ، نز  هداوناـخ 
یتروص رد  دشکب  ار  ینز  يدرم  رگا  نیاربانب  تسا . لاقثم  دصناپ  ناملسم ، نز  کی  نتـشک  هید  الط و  یعرـش  لاقثم  رازه  کی  ناملـسم 
مالـسا رد  ارچ  دوش . میلـست  لتاق )  ) درم هداوناخ  هب  نز  هداوناخ  يوس  زاالط  لاقثم  دـصناپ  لداعم  یغلبم  هک  درک  صاصق  ار  درم  ناوتیم 
ناگتسب هک  دوشیم  ببـس  رما  نیمه  تسا . هدش  هتخانـش  نادرم  زا  رتمک  هتـسویپ  نز  دوجو  شزرا  دراد و  دوجو  ضیعبت  درم  نز و  نایم 

، نز ندـش  هتـشک  زا  سپ  هک  تسین  وا  هداوناخ  نز و  هب  متـس  عون  نیا  ایآ  . دـنهد تیاـضر  هید  نتفرگ  هب  ، لـتاق درم  صاـصق  ياـج  هب  نز 
( لتاق  ) وا هداوناخ  هب  زین  الط  لاقثم  دصناپ  لتاق ، صاصق  يارب  دنشاب  راچان  تسا  هدش  هتشک  ناشیا  زا  یسک  هک  نآ  رب  هوالع  وا  ناگتـسب 

! دننک میدقت 

خساپ
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مکح زا  نآرق  تسا . هتشاد  دوجو  للم  همه  رد  زین  مالسا  زا  شیپ  یلهاج  عماوج  رد  تسین . مالسا  رصع  هدیدپ  تازاجم  صاصق و  نوناق 
لباقم رد  ناج  هک  میدرک  رّرقم  تاروت ) رد   ) ناـنآ رب   3  ...: سفنلاب سفنلا  نا  اهیَف  مهیلع  انبتکو  دـنکیم : دای  نینچ  دوهی  نیدرد  صاصق 
تلادع نآ ، يازج  مرج و  نایم  بلغا  هتشذگ  للم  لاح ، نیا  اب   M .} دوشیم صاصق  ،... ینیب لباقم  رد  ینیب  مشچ ، لباقم  رد  مشچ  ناج ،

کی تفارـش  ار  ربارباـن  يازج  نیا  تلع  .4 و  دـندناسریم لتق  هب  ار  رفن  هد  رفن  کی  ياج  هب  یهاـگ  برع  مدرم  دـندرکیمن . تاـعارم  ار 
، صاصق ياـج  هب  ناوتیم  . 1 تفای : هطباض  نینچ  مکح  نیا  صاصق  تاـیآ  لوزن  اـب  مالـسا  رد   5. دنتسنادیم لیابق  رگید  هب  تبـسن  هلیبق 
. دریگیم ماجنا  یعامتجا  تینما  نیمأـت  دـنوادخ و  ناـمرف  يارجا  روظنم  هب  صاـصق  . 2 دوـمن . وـفع  زین  ار  نآ  اـی  تفرگ  هید  درک و  وـفع 
ار رفن  دنچ  ناوتیمن  درف  کی  ياج  هب  . 3 دنباییم . یّفـشت  يّدح  ات  لوتقم  هداوناخ  لتاق ، صاصق  اب  هچرگ  تسین ؛ یفالت  ماقتنا و  فده 

یغلبم لوتقم  ناگتسب  يوس  زا  رفن ، کی  ياج  هب  نانآ  همه  نتشک  ناربج  هب  دیاب  زین  دنشاب . هدوب  میهـس  لتق  رد  همه  هک  نآ  رگم  تشک ،
درم کـی  هید  فـصن  هک  تشکار  يدرم  ناوـتیم  یتروـص  رد  نز  ياـج  هـب  . 4 دوش . هداد  ناگدنـشک )  ) ناـشیا زا  کـی  ره  ناگتـسب  هب 
دیاب  7. تسا هعیـش  ناـهیقف  دزن  یعطق  روما  زا  مکح  نیا  دـسیونیم : یلیبدرا  سدـقم  موـحرم   6. دوش هداد  لتاق  درم  هداوناـخ  هب  ناملـسم 

هنازرف و ناسنا  کی  نوخ  ناج و  ياهب  دوب  نینچ  رگا  دـشابیمن . نوخ  ناج و  ياهب  زین  هید  تسین ، ماقتنا  يارب  صاصق  هک  نانچ  تسناد 
« دنتسین ربارب  نانادان  نایاناد و  زگره  : » دیامرفیم یشزرا  شرگن  اب  هک  نآرق  ایآ  دوبیمن . ربارب  هیفـس  درف  کی  نوخ  ناج و  اب  دنمـشیدنا 

نیا درادیمن !؟ ررقم  یماع  هنازرف و  درف  نیب  یتوافت  دـهنیم و  توافت  درم  نز و  ناـیم  نازیم  نیدـب  اـت  هنوگچ  صاـصق  هید و  هلأـسم  رد 
دراد و رظن  یعامتجا  يدرف و  تینما  نیمأت  هب  رتشیب  تسین و  دارفا  تازایتما  اهشزرا و  هدـننک  نییعت  صاصق  هید و  هک  تسا  ببـس  نادـب 

همیرج یعون  هید  مییوگیم : هک  تسا  ور  نیا  زا  تسا . هدش  هتـشک  دارفا  ناگدـنامزاب  یتشیعم  يداصتقا و  لیاسم  ناربج  يارب  يراکهار 
ياوشیپ هید  اب  يداع  درف  کی  هید  تسین . طوبرم  دارفا  تیـصخش  هب  نآ ، ندوب  دایز  ای  مک  تسا و  یـصاخ  رایعم  ياراد  هک  تسا  يویند 

گرم ریثأت  رظن  زاو  دنوادخ  دزن  يونعم -  هبنج  اّما  درادن . يریثأت  نآ  رد  نامیا  دهّعت و  صّـصخت و  تسا و  هزادـنا  کی  ناناملـسم  لداع 
دهاوخ تمایق  رد  يرتنیگنـس  تبوقع  تسا و  رتنیگمهـس  بتارم  هب  هتـسیاش  هتـسجرب و  درف  کـی  نتـشک  دـیدرت  یب  هعماـج -  رد  دارفا 
تایاور زا  هچنآ  دشاب  هتشاد  درم  اههد  نتشک  زا  رتگرزب  یهانگ  نز ، ای  لفط  کی  نتـشک  هبنج  نیا  زاتسا  نکمم  هاگ  نیاربانب  تشاد .

دراو ناـشیا  هداوناـخ  هب  دارفا  ندـش  هتـشک  یپ  رد  هک  تسا  یتاراـسخ  ناربج  روظنم  هب  هید  هک  تسا  نیا  دوشیم  هتـسناد  اـهقف  راـتفگ  و 
ریثأت صاصق - هلیـسو  هب  ای  دـمع  هب  يو -  ندـش  هتـشک  تسا ، هداوناـخ  جراـخم  تیلوؤسم  راد  هدـهع  درم  نوچ  يداـع  روط  هب  دـیآیم .
لتاق درف  هب  تقیقح  رد  هید  غلبم  دنک . نیمأت  ار  شاهداوناخ  جراخم  دراد  هفیظو  درم  مالسا ، رظن  زا  دراذگیم . شاهداوناخ  رب  يرترابنایز 
کی نتشک  مرج  هب  ار  يدرم  رگا  هک  تسا  ببس  نیمه  هب  تسا . هداد  تسد  زا  ار  یتسرپرس  هک  تسوا  هداوناخ  مهس  دسریمن . لوتقم  ای 

هب نز  ناگتـسب  يوس  زا  یغلبم  دسریم ، وا  هداوناخ  هب  درم  نآ  ندـش  هتـشک  رثا  رد  هک  یتراسخ  ناربج  يارب  دـیاب  دـننکیم  صاصق  نز 
هتـشک ببـس  هب  هعماج  هک  یتاراسخ  تسا  نکمم  هاگ  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دوش . صاـصق  درم  هاـگنآ  ددرگ و  تخادرپ  درم  هداوناـخ 
تسناد دیاب  اما  تسا . هدش  لمحتم  درم  اههد  ندش  هتـشک  ببـس  هب  هک  یتاراسخ  زا  دشاب  رتنوزفا  یـسب  دوشیم ، لمحتم  نز  کی  ندش 
یمالسا دنمشناد  کی  گرم  اب  میناوخیم : تایاور  رد  هک  تسا  ببس  نیمه  هب  تسین . يونعم  ياهتراسخ  نآ  ناربج  راد  هدهع  هید  هک 
يدراوم رد  رگا  لاـح  تسا . ربارب  داوس  یب  درف  کـی  اـب  وا  هید  اّـما  دوشیمن . ناربج  زیچ  چـیه  اـب  هک  دـیآیم  دـیدپ  مالـسا  رد  ياهنخر 

هداد نوزفا  يزیچ  يو  ناگدـنامزاب  هب  هـید  تـخادرپ  رد  ددرگ  هتـشک  يدرم  تـسد  هـب  وا  دـشاب و  نز  هداوناـخ  جراـخم  نیمأـت  لوؤـسم 
نآ راد  هدـهع  یبناج  لیالد  هب  يو  هکلب  دـشاب ، هتـشاذگ  وا  هدـهع  رب  عرـش  هک  تسا  هدوبن  یتیلوؤسم  شاـعم  نیمأـت  ـالوا  اریز  دوشیمن .

، رظن نیا  زا  دارفا . کیاکی  هن  دریگیم ، رظن  رد  دارفا  عون  يارب  ار  ماکحا  راذـگ ، نوناق  تاررقم ، عضو  رد  هک  نیا  رب  نوزفا  تسا . هتـشگ 
نیا اب  نز . زا  هن  دـنبلطیم ، وا  زا  ار  دوخ  جراخم  هداوناخ  ياضعا  ناـنز . هن  ، دنتـسه هداوناـخ  تشیعم  نیمأـت  لوؤسم  نادرم  یعون  روط  هب 

ناربج ار  تراسخ  نآ  یمومع ، لاوما  زا  دناوتیم  یمالسا  مکاح  دش  هتشک  دوب و  هداوناخ  جراخم  راد  هدهع  نز  يدرومر  هاگ د  ره  همه 
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هدیدپ هک  تسا  ببس  نادب  رما  نیا  دناهدومرف : هراب  نیا  رد  ناشیا  تسا . هدش  لقن  زین  يدورهاش  هللا  ۀیآ  ماقم  یلاع  هیقف  زا  رظن  نیا  دنک .
. ًاناطلس هّیلول  انلعج  دقف  ًامولظم  لتق  نم  178 ؛) هرقب ، . ) صاصقلا مکیلع  بتک  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  .1 تشونیپ :  8. دوشن تیوقت  یشک  نز 
،ج مالکلا رهاوج  ص 19 ، ج 24 ، هیهقفلا ، عیبانیلا  ۀلسلس  . 2 ص 61 . ج 19 ، هعیشلا ، لئاسو  ،45 ؛) هدئام . ) سفنلاب سفنلا  نا  33 ؛) ءارسا )

 - ص 488 ،ج 1 ، نایبلا عمجم  . 5 هرقب . هیآ 178  ریـسفت  رد  ، 438 ص 432 -  نازیملا ج 2 ، . 4 هیآ 54 . هدـئام . هروس  . 3 ص 82 . ، 42
هداوناخ هب  یغلبم  نینچ  تخادرپ  هک  دندقتعم  دنا و  فلاخم  مکح  نیا  اب  تّنس  لها  بهاذم  مامت  . 6 هرقب . هروس  هیآریسفت 178  رد  ، 492

یف نایبلا  هدبز  . 7 ص 534 . ج 18 ، يوون ، نیدلا  ییحم  بّذهملا ، ص 138 و 139 ؛ ج 1 ، يزاررکبوبا ، نآرق ، ماکحا  . ) تسین مزال  درم 
ص 15. ، 81/5/10 هبنشجنپ ، سدق ، همانزور  ك : ر . . 8 ص 671 و 672 . نآرقلا ، ماکحا 

لاس 1368 دادرخ  بش 15  رد  تسا ، هتشاد  رابتعا  لاس 1358  یساسا  نوناق  زونه  هر " " ینیمخ ماما  تافو  زا  سپ  لاس 1368  دادرخ  رد 
دعبو دندرک  یفرعم  ربهر  ناونع  هب  مهدعبو  تقوم  تروصب  ادـتبا  دـندوبن  دـیلقت  عجرم  عقومنآ  هک  ار  يا  هنماخ  ياقآ  ناگربخ  سلجم 

ارچ درک . ادیپ  رییغت  یساسا  نوناق 

شسرپ

لاس 1368 دادرخ  بش 15  رد  تسا ، هتشاد  رابتعا  لاس 1358  یساسا  نوناق  زونه  هر " " ینیمخ ماما  تافو  زا  سپ  لاس 1368  دادرخ  رد 
دعبو دـندرک  یفرعم  ربهر  ناونع  هب  مهدـعبو  تقوم  تروصب  ادـتبا  دـندوبن  دـیلقت  عجرم  عقومنآ  هک  ار  يا  هنماخ  ياقآ  ناـگربخ  سلجم 

؟ دندادرییغت ار  یساسا  نوناق  مه  دعبو  دش  مالعا  دعب  يا  هنماخ  ياقآ  تیعجرم  ارچ  درک . ادیپ  رییغت  یساسا  نوناق 

خساپ

موحرم درادن ، تیعقاو  ًاساسا  هک  تسا  یتامدقم  ساسارب  ًامامت  هتفرگ  اج  یلاعبانج  نهذ  رد  هک  یبلطم  خ  ياقآ ح ،  بانج  یمارگ  ردارب 
یسررب نامرف  خـیراترد 4/2/68  ًاقیقد  دوخ و  تایح  ناـمز  رد  ینید  یـسایس  ماـظن  یمالـسا و  بـالقنا  راـمعم  ناونعب  هر " " ینیمخ ماـما 

هبو هدومن  حالـصا  دراد  حالـصا  هب  زاین  هک  ار  يدراوم  ات  دـندومن  نییعتار  ناگبخن  زا  يا  هدـعو  دـندومرف  رداص  ار  یـساسا  نوناقددـجم 
رد مهم  تارییغت  هلمج  زا  دیـسر  لحار  ماما  دـییأت  هبو  ماجنا  ار  رظندروم  تاحالـصا  تقو  عرـسارد  روکذـم  ۀـتیمک  دـسرب . ناشیا  تیؤر 

نتـشادرب ثحب  دـش . عقاو  يربهر  ناگربخ  سلجم  لمع  يانبمو  تفرگ  رارق  ناـشیا  دـییأت  دروم  ماـما  تلحر  زا  شیپ  هک  یـساسا  نوناـق 
ۀتیمک رد  طرش  نیا  دندوب . هداد  رارق  تیعجرم  ار  يربهر  طورش  زا  یکی  بوصم 1358  یساسا  نوناق  رد  دوب . يربهر  زا  تیعجرم  طرش 
ماظن ةرادا  يارب  هک  دوب  نیا  هر " " ماما رظن  درک . رییغت  داهتجا  تیافک  طرـش  هب  لـحار  ماـما  يوس  زا  هدـش  نییعت  یـساسا  نوناـق  یـسررب 

یهاگآ هب  هک  هنوگنامهو  تسین . مزال  تیعجرم  دیق  دـش . لیدـبت  تیعجرم  هب  داهتجا  نیا  رگا  . تسا یفاک  داهتجا  طرـش  هعماج  يربهرو 
ۀـسلجرد ینیمخ  ماما  تلحر  زا  سپ  دیـسر . زین  تلم  دییأت  هبو  تفرگ . رارق  لحار  ماما  دـییأت  دروم  هدـمآ  لمعب  تاحالـصا  هیلک  دیـسر 

عطاـق تیرثـکا  اـب  ... هظفح ا"  " يا هنماـخ  یلع  دیـس  یمظعلا  ... تیآ ا ترـضح  لاوـش 1409 ق ، اـب 29  فداـصم  ناگربخ 14/3/68 ش 
حرطم باختنا  نیا  ندوب  یتقوم  صوصخ  رد  یبلطم  چـیهو  دـندش  هدـیزگرب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ربهر  ناونعب  سلجم  ياـضعا 
ۀعماج يوس  زازین  ناشیا  تیعجرم  دوب و  هتفرگ  رارق  دـیلقت  عجارم  زا  يرایـسب  دـییأت  دروم  ًالبق  يربهر  مظعم  ماـقم  داـهتجا  بتارم  دـشن .

نآ یطو  دـش  رـشتنم  یکارا  یمظعلا  ... تیآ ا تلحر  زا  سپ  هک  یمهم  ۀـیعالطا  یطو  تفرگ  رارق  دـییأت  دروم  مق  هیملع  ةزوح  نیـسردم 
ۀعماج عالطا  هبو  دـیدرگ  دـیق  زین  يا  هنماخ  یمظعلا  ... تیآ ا ترـضح  كراـبم  ماـن  دـیدرگ  مـالعا  نیدـهتجم  اـملعزا و  رفن  تیعجرم 7 

راوگرزب نآ  دییأت  هب  تفرگ و  ماجنا  لحار  ماما  تایح  نامزرد  یساسا  نوناق  تاحالصاو  تارییغت  . 1 تشذگ :  هچنآربانب  دیسر  یمالسا 
هب ماما  تافو  زا  سپ  دندوب  ناگربخدـییأت  دروم  نیدـهتجم  زا  هک  ار  يربهر  مظعم  ماقم  ناگربخ ، سلجم  . 2 دیسر . ناریا  فیرش  تلمو 
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چیه هب  هل  مظعم  باختنا  تفرگ . رارق  دـییأت  دروم  مق  هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماـج  يوس  زا  هل  مظعم  تیعجرمو  دـندیزگرب  ربهر  ناونع 
یلیبدرا يوسوم  ... تیآ ا  ) ماظن لوا  زارط  نیلؤسمزا  رفن  هس  دـنامن  هتفگاـن  دـندش . هدـیزگرب  یمئاد  ربهر  ناونع  هب  هکلب  دوبن  یتقوم  هجو 

ردو ماما  تافو  زا  شیپ  ینیمخ ) دـمحا  دیـس  جاح  موحرم  "  ) هر " ماما دـنزرف  روضحرد  یناجنـسفر ) ياقآ  باـنج  يا و  هنماـخ  ... تیآو ا
دیـشابن نارگن  هجو  چـیه  هب   : " دـنیامرف یم  ماما  دـننک . یم  ینارگن  راـهظا  بـالقنا  يربهرو  ماـظن  هدـنیآ  هب  تبـسن  لـحار  ماـما  روضح 

هب ماماو  دراد ؟ يربهر  تقایل  یسک  هچ  دننک  یم  لاؤس  ماما  زا  دنراد . يربهر  یگتسیاشو  ییاناوت  هک  دنراد  دوجو  يا  هتـسیاش  ياهناسنا 
زا يربهر  مظعم  ماقم  زور  نآرد  دـنراد  ار  یمالـسا  ماظن  هراداو  يربهر  تقایل  ناشیا   : " دـنیامرف یمو  دـننک  یم  هراشا  يا  هنماـخ  ياـقآ 

دوش یم  مه  روط  نیمه  هک  ددرگن  حرطم  ییاجو  دوشن  رشتنم  هجو  چیه  هب  بلطم  نیا  هک  دننک  یم  تساوخرد  ًادیکا  هسلجرد  نارـضاح 
يوسوم ... تیآ ا قافتا  هبو  دـنوش  یم  رهاظ  ناگربخ  ۀـسلجرد  ینیمخ  اقآدـمحا  جاح  موحرم  ماما ، راگدای  لحار ، ماما  تافو  زا  سپ  اما 

ناشیا تادییأتو  لحار  ماما  هاگدیدزا  ناگربخ  سلجم  ياضعاو  دـنهد  یم  تداهـش  ار  قوف  بلطم  یناجنـسفر  یمـشاه  بانجو  یلیبدرا 
یهلا گرزب  تمعن  نیا  نادردـق  میراودـیما  تخاس . رادروخرب  يربهر  تمعنزا  ار  ام  هک  میرکاـش  ار  لـجوزع  يادـخ  دـنوش . یم  هاـگآ 

... ءاش ا نا  میشاب .

ار شا  هچب  هک  یتروص  رد  گرزبردپ  ای  ردپ و  اما  درادن  ار  لمع  نیا  قح  یسک  تسا و  مارح  مالـسا  نید  رد  یـشکدوخ  هک  نیا  اب  ارچ  1 ـ
یـصخش ره  ینعی  دشکب  ار  شدوخ  درادن  قح  هچب  نامه  اما  دنـشکب  ار  هچب  دنراد  قح  گرزب  ردپ  ردپ و  ینعی  دوش  تازاجم  دیابن  دشکب 

ما درادن  رایتخا  شدوخ  هب  تبسن 

شسرپ

شا هچب  هک  یتروص  رد  گرزبردپ  ای  ردپ و  اما  درادن  ار  لمع  نیا  قح  یسک  تسا و  مارح  مالـسا  نید  رد  یـشکدوخ  هک  نیا  اب  ارچ  1 ـ
ره ینعی  دشکب  ار  شدوخ  درادـن  قح  هچب  نامه  اما  دنـشکب  ار  هچب  دـنراد  قح  گرزب  ردـپ  ردـپ و  ینعی  دوش  تازاجم  دـیابن  دـشکب  ار 

. دیئامرف حیضوت  افطل  دنراد ؟ رایتخا  دروم  نیا  رد  گرزب  ردپ  ردپ و  اما  درادن  رایتخا  شدوخ  هب  تبسن  یصخش 

خساپ

چیه تسا . طلغ  مه  دنوش  تازاجم  دیابن  دیدومرف  هک  نیا  و  تسا . طلغ  الماک  دنشکب  ار  ناش  هچب  دنراد  قح  ردام  ردپ و  دیتفگ  هک  نیا 
تسوا و رایتخا  هب  طقف  هک  تسا  دـنوادخ  فرط  زا  یتبهوم  نیا  دـنک و  بلـس  يرگید  زا  هن  دوخ و  زا  هن  ار  تایح  قح  درادـن  قح  سک 
ردپ و دوش . یم  تازاجم  ای  صاصق  دنوادخ  نامرف  هب  دشاب  هدـش  بکترم  ار  نیگنـس  مئارج  ای  دـشاب  هدـش  لتق  بکترم  یـسک  رگا  طقف 

ردپ هک  تسا  عرـش  رد  یمکح  هک  تسا  نیا  تسا  هدش  امـش  مهوت  ثعاب  هچنآ  دنرادن  ار  دوخ  دنزرف  نتـشک  قح  هجو  چیه  هب  مه  ردام 
هتـشک تسوا  دوجو  رد  لصا  دراد و  دنزرف  رب  هک  یقح  رطاخ  هب  دوش و  یمن  صاصق  دـشاب  هدـش  شدـنزرف  لتق  بکترم  هک  یتروص  رد 

. دوش یم  خیبوت  تخس  شراک  نیا  يارب  دورب و  نادنز  هب  دنک و  تخادرپ  هید  دیاب  دوش  یم  يرگید  تازاجم  اما  دوش  یمن 

؟  تسا نانآ  قوقح  يواست  هب  دقتعم  ای  تسا  درم  قوقح ز ن و  هباشت  هب  دقتعم  مالسا  نید  ایآ  1 ـ

شسرپ

؟  تسا نانآ  قوقح  يواست  هب  دقتعم  ای  تسا  درم  قوقح ز ن و  هباشت  هب  دقتعم  مالسا  نید  ایآ  1 ـ

خساپ
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درم اب  يواسم  هباشم و  قوقح  تسناد  یم  رایع  مامت  ناسنا  ار  نز  مالـسا  رگا  هک : مینک  حرطم  تروص  نیا  هب  ار  لاکـشا  دشاب  رتهب  دیاش 
نیا رد  هک  یلـصا  درامـش . یمن  یعقاو  ناسنا  کی  ار  نز  سپ  تسین ، لئاق  وا  يارب  يواسم  هباـشم و  قوقح  نکل  درک ، یم  عضو  وا  يارب 

یبلطم تسا . قوقح  رد  اهنآ  هباشت  یناسکی و  یناسنا ، تفارش  تیثیح و  رد  درم  نز و  كارتشا  همزال  هک  تسا  نیا  هتفر  راک  هب  لالدتـسا 
شا همزال  ایآ  تسیچ ؟ یناسنا  تیثیح  رد  درم  نز و  كارتشا  همزال  هک  تسا  نیا  تشاذگ  نآ  يور  تشگنا  دـیاب  یفـسلف  رظن  زا  هک  مه 

هک تسا  نیا  شا  همزال  ای  دـشابن ؟ راـک  رد  یقوقح  زاـیتما  حـیجرت و  هک  يروط  هب  دنـشاب  هتـشاد  رگیدـکی  يواـسم  قوقح  هک  تسا  نیا 
راکرد يا  هفیظو  میـسقت  راک و  میـسقت  هنوگ  چـیه  دنـشاب و  هدوب  مه  تخاونکی  هباـشتم و  يربارب ، يواـست و  رب  هوـالع  درمو  نز  قوقح 
یناسنا قوقح  رد  اهنآ  يربارب  تیناسنا ، ظاـحل  زا  اـهنآ  يربارب  یناـسنا و  تیثیح  رد  درم  نز و  كارتشا  همزـال  هک  تسین  کـش  دـشابن ؟

ءارآ راکفا و  رد  میراذـگب و  راـنک  ار  برغ  هفـسلف  زا  هناروکروک  تیعبت  دـیلقت و  دوش  اـنب  رگا  روطچ ؟ قوقح  رد  اـهنآ  هباـشت  اـما  تسا 
ای تسه  مه  قوقح  هباشت  قوقح  يواست  همزال  ایآ  مینیبب  دیاب  لوا  میهدب ، هشیدنا  رکف  هزاجا  دوخ  هب  دـسر  یم  اهنآ  هیحان  زا  هک  یفـسلف 

ناـیم يواـسم  يروط  هب  ار  دوـخ  تورث  يردـپ  تسا  نکمم  یتـخاونکی . هباـشت  تسا و  يربارب  يواـست  تسا ، هباـشت  زا  ریغ  يواـست  هن ؟
هتشاد هناختراجت  مه  دشاب ؛ هتـشاد  تورث  ملق  دنچ  ردپ  نیا  تسا  نکمم  ًالثم  دنکن . میـسقت  هباشتم  روط  هب  اما  دنک  میـسقت  دوخ  نادنزرف 

قوذ و یکی  رد  تسا ، هدرک  یبای  دادعتسا  ار  دوخ  نادنزرف  ًالبق  هک  نیا  هب  رظن  یلو  يراجا ، تالغتـسم  مه  یعورزم و  کلم  مه  دشاب و 
تایح رد  ار  دوخ  تورث  دهاوخ  یم  هک  یماگنه  يراد ، لغتسم  یموس  رد  يزرواشک و  هب  هقالع  يرگید  رد  تسا و  هدید  تراجت  هقیلس 

دشاب و ربارب  رگیدکی  اب  يدام  شزرا  ظاحل  زا  دهد  یم  نادنزرف  همه  هب  هچنآ  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دنک ، میـسقت  نادنزرف  نایم  دوخ 
ار نآ  یبایدادعتـسا  شیامزآ  رد  البق  هک  دهد  یم  ار  هیامرـس  دوخ  نادنزرف  زا  مادکره  هب  دشابن ، راک  رد  تهج  نیا  زا  يزایتما  حیجرت و 
روجکی و قوقح  مالسا  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ  تسا ، یتخاونکی  زا  ریغ  يربارب  تسا ، تیفیک  زا  ریغ  تیمک  تسا . هتفای  بسانم 

مالـسا تسین  لئاق  نانز  هب  تبـسن  نادرم  يارب  یقوقح  حـیجرت  زاـیتما و  زگره  مالـسا  یلو  تسا ، هدـشن  لـئاق  درم  نز و  يارب  یتخاونکی 
اهنآ قوقح  هباشت  اب  تسین ، فلاخم  درم  نز و  قوقح  يواست  اب  مالسا  تسا . هدرک  تیاعر  زین  درم  نز و  هرابرد  ار  اهناسنا  تاواسم  لصا 

. دـننک یم  غیلبت  قوقح  يواست  مسا  هب  نز  قوقح  هباشت  باب  رد  ار  دوخ  تاـیرظن  نز  قوقح  زا  عاـفد  مسا  هب  اـهیبرغ  اـما  تسا . فلاـخم 
ناهج رد  قطنم  هفسلف و  ملع و  رادمچرپ  يزور  هک  ام  راک  ارچ  مناد  یمن  دیوگ : یم  هراب  نیارد  مالسا  رد  نز  قوقح  ماظن  يرهطم  داتسا 

ام هب  قوقح  يواست  سدـقم  مان  اب  درم  نز و  قوقح  هباشت  باب  رد  ار  دوخ  تایرظن  دـنهاوخب  نارگید  هک  دـشکب  اـجنآ  هب  دـیاب  میا  هدوب 
نیا نایب  زا  سپ  ناشیا  دنک . غیلبت  یبالگ  مان  هب  اما  دشورفب  وبل  دـهاوخب  شورف  وبل  رفن  کی  هک  تسا  نیا  لثم  تسرد  نیا  دـننک  لیمحت 

رد هک  تسا  مزال  بلطم  نیا  لماک  یسررب  يارب  دیوگ : یم  هتخادرپ و  مالسا  رد  درمو  نز  قوقح  رد  هباشت  مدع  تلع  حیـضوت  هب  هلئـسم 
يارب تسه  درم  نز و  تقلخ  رد  هک  ییاهتوافت  شنیرفآ 2 ـ تقلخ و  رظن  زا  نز  یناسنا  ماقم  هرابرد  مالسا  رظن  :1 ـ مینک ثحب  تمسق  هس 

3ـ هن ؟ ای  دنشاب  هتشاد  یهباشمان  عضو  يرطف  یعیبط و  قوقح  ظاحل  زا  درم  نز و  هک  دوش  یم  ببـس  اهتوافت  نیا  ایآ  تسا ؟ ییاهفده  هچ 
هچ ساسا  رب  دـهد  یم  رارق  یهباشمان  عضو  رد  اهتمـسق  یـضعب  رد  ار  اهنآ  هک  تسه  درم  نز و  نایم  یمالـسا  تاررقم  رد  هک  ییاهتوافت 
هب نتخادرپ  يارب  یلاـجم  قاروا  نـیا  رد  زیزع  تـسود  ( 1 ( ؟ تسا یقاب  دوخ  ماکحتـسا  هب  مه  زونه  اـه  هفـسلف  نآ  اـیآ  تسا ؟ يا  هفـسلف 

هنیمز نیا  رد  هک  يرگید  ياهباتک  و  مالـسا ) رد  نز  قوقح  ماـظن  ) باـتک نیا  هب  تسا  رتهب  رتشیب  عـالطا  يارب  تسین  هلئـسم  نیا  تاـیئزج 
ص115،116. يرهطم ، یضترم  داتسا  مالسا ، رد  نز  قوقح  ماظن  ذخآم 1 ـ عبانم و  دییامرف . هعجارم  تسا  هدش  هتشون 

ار شا  هچب  هک  یتروص  رد  گرزبردپ  ای  ردپ و  اما  درادن  ار  لمع  نیا  قح  یسک  تسا و  مارح  مالـسا  نید  رد  یـشکدوخ  هک  نیا  اب  ارچ  1 ـ
یـصخش ره  ینعی  دشکب  ار  شدوخ  درادن  قح  هچب  نامه  اما  دنـشکب  ار  هچب  دنراد  قح  گرزب  ردپ  ردپ و  ینعی  دوش  تازاجم  دیابن  دشکب 

ما درادن  رایتخا  شدوخ  هب  تبسن 
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شسرپ

شا هچب  هک  یتروص  رد  گرزبردپ  ای  ردپ و  اما  درادن  ار  لمع  نیا  قح  یسک  تسا و  مارح  مالـسا  نید  رد  یـشکدوخ  هک  نیا  اب  ارچ  1 ـ
ره ینعی  دشکب  ار  شدوخ  درادـن  قح  هچب  نامه  اما  دنـشکب  ار  هچب  دـنراد  قح  گرزب  ردـپ  ردـپ و  ینعی  دوش  تازاجم  دـیابن  دـشکب  ار 

. دیئامرف حیضوت  افطل  دنراد ؟ رایتخا  دروم  نیا  رد  گرزب  ردپ  ردپ و  اما  درادن  رایتخا  شدوخ  هب  تبسن  یصخش 

خساپ

چیه تسا . طلغ  مه  دنوش  تازاجم  دیابن  دیدومرف  هک  نیا  و  تسا . طلغ  الماک  دنشکب  ار  ناش  هچب  دنراد  قح  ردام  ردپ و  دیتفگ  هک  نیا 
تسوا و رایتخا  هب  طقف  هک  تسا  دـنوادخ  فرط  زا  یتبهوم  نیا  دـنک و  بلـس  يرگید  زا  هن  دوخ و  زا  هن  ار  تایح  قح  درادـن  قح  سک 
ردپ و دوش . یم  تازاجم  ای  صاصق  دنوادخ  نامرف  هب  دشاب  هدـش  بکترم  ار  نیگنـس  مئارج  ای  دـشاب  هدـش  لتق  بکترم  یـسک  رگا  طقف 

ردپ هک  تسا  عرـش  رد  یمکح  هک  تسا  نیا  تسا  هدش  امـش  مهوت  ثعاب  هچنآ  دنرادن  ار  دوخ  دنزرف  نتـشک  قح  هجو  چیه  هب  مه  ردام 
هتـشک تسوا  دوجو  رد  لصا  دراد و  دنزرف  رب  هک  یقح  رطاخ  هب  دوش و  یمن  صاصق  دـشاب  هدـش  شدـنزرف  لتق  بکترم  هک  یتروص  رد 

. دوش یم  خیبوت  تخس  شراک  نیا  يارب  دورب و  نادنز  هب  دنک و  تخادرپ  هید  دیاب  دوش  یم  يرگید  تازاجم  اما  دوش  یمن 

؟ دننک بیوصت  نوناق  هدنیآ  لسن  يارب  دنراد  قح  مدرم  ایآ 

شسرپ

؟ دننک بیوصت  نوناق  هدنیآ  لسن  يارب  دنراد  قح  مدرم  ایآ 

خساپ

تحلصم تسین . مه  صاخ  نامز  هب  صتخم  هک  دننکیم  عضو  نوناق  دوخ  روشک  يارب  یملع ، یـسایس و  لاجر  ایند ، ياهروشک  مامت  رد 
، دوب فلاخم  هتـشذگ  تابّوصم  اب  هک  دـمآ  دـیدپ  یلـسن  رگا  یلب  دـشابن . هرمزور  تکلمم  نآ  رد  نوناق  هک  دـنکیم  اضتقا  مه  اـهروشک 

یگتـسب هلأسم  نیا  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  هتبلا  یهاشنهاش .) نارود  هب  تبـسن  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دننامه   ) دهد رییغت  ار  نوناق  دناوتیم 
نیا رد  هک  دنـشاب  ضرتعم  نوناق  نآ  تیمکاح  هب  دیاب  مدرم  رتشیب  ینعی ، کچوک ؛ بازحا  اههورگ و  هن  دراد ؛ مدرم  تیرثکا  تساوخ  هب 

یطبر نآ ، نایرجم  ای  نوناق و  يارجا  هوحن  هب  ضارتعا  دوب . دهاوخ  حالـصا  رظن و  دـیدجت  لباق  فلتخم  ياهنامز  رد  نوناق  نآ  تروص 
هتـشاد ضارتعا  ینارگ  هب  تبـسن  روشک  کی  مدرم  دصرد  تسا 80 نکمم  لاثم  ناونع  هب  درادـن ؛ نوناـق  تیلوبقم  تیعورـشم و  لـصا  هب 

یـساسا نوناق  ماظن و  لصا  هب  هن  تسا ؛ روشک  ییارجا  يداصتقا و  نالوؤسم  درکلمع  اهتیریدم و  هب  ضارتعا  نیا  تشگرب  یلو  دنـشاب ؛
اریز تسا ؛ فلتخم  ياهتاباختنا  رد  اهنآ  تکرش  رامآ  ریخ ، ای  دنراد  لوبق  ار  یساسا  نوناق  مدرم  هک  نیا  صیخشت  ياههار  زا  یکی  نآ .

ار تاباختنا  دـیاب  تیمکاح ، لصا  فلاخم  یـسایس ، رظن  رد  اریز  دراد ؛ نوناق  تیمکاح و  لصا  نتفریذـپ  رب  تلالد  تاباختنا ، رد  تکرش 
. دنک میرحت 

؟  تسا ینوناق  ساسا  هچ  رب  تیناحور  هژیو  هاگداد 

شسرپ
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؟  تسا ینوناق  ساسا  هچ  رب  تیناحور  هژیو  هاگداد 

خساپ

ددرگیم هرادا  هیقف » تیالو   » هیرظن ساسا  رب  ام  یمالسا  ماظن  هک  اج  نآ  زا  تسا و  هدوب  هر ) ) لحار ماما  ّتیناحور ، هژیو  هاگداد  سّـسؤم 
يربهر مظعم  ماقم  دنک . سیـسأت  ار  مزال  ياهداینب  ای  اهناگرا  دـنادب  حالـص  هک  یعقاوم  رد  دراد  رایتخا  دوخ ، یهلا  تیالو  قبط  رب  وا  و 
عمجم یمالـسا و  ياروش  سلجم  انمـض  تسا . ینوناق  دـصرددص  شهاگیاج  تهج  نیا  زا  هدومن و  اـقبا  ار  نآ  لـحار ، ماـما  زا  دـعب  زین 

. درک بیوصت  ار  هژیو  هاگداد  نوناق  يراج  لاس  رد  زین  تحلصم  صیخشت 

. دینک نایب  ار  تیناحور  هژیو  هاگداد  ینوناق  هاگیاج 

شسرپ

. دینک نایب  ار  تیناحور  هژیو  هاگداد  ینوناق  هاگیاج 

خساپ

نیا قبط  هدش و  هداد  هقلطم  تیالو  يربهر  هب  یساسا  نوناق  رد  1 ـ  تسا : یسررب  لباق  رظنم  ود  زا  تیناحور  هژیو  هاگداد  ینوناق  هاگیاج 
سیسأت يربهر  هلیسو  هب  ینامزاس  ای  داهن  ناگرا ، هک  دنک  اضتقا  نوگانوگ  ياهتحلصمای  نامز  صاخ  طیارش  ای  ترورـض  هاگره  لصا 

مالـسا و ياهتحلـصم  زا  تظفاحم  دنـسم  رب  اریز  دـیامن ؛ مادـقا  تسا  بجاو  وا  رب  هکلب  دـش ؛ دـهاوخماجنا  يو  طسوت  راـک  نیا  ددرگ ،
نیا دوجو  سپ  دومن . بیوصت  ار  تیناـحور  هژیو  هاـگداد  دوـجو  یمالـسا  ياروـش  سلجم  لاـس 78  رد  2 ـ  تساهدومن . هیکت  نیملـسم 

دنکیم مکح  لقع  مه  تلادع  رظن  زا  دشابیم . ینوناق  یمالسا ، ياروش  سلجم  تابوصم  رظن  زا  مه  یـساسا و  نوناق  رظن  زا  مه  هاگداد 
تئیه تاعوبطم و  هژیو  هاگداد  یماظن و  يارـسداد  ساسانیمه  رب  دـشاب . هتـشاد  دوجو  يرتشیب  تقد  ّتیـساسح و  هعماج ، مهم  لئاسم  رد 

رد تسا  نکمم  هتبلا  تسین . دراو  یلاکـشا  چـیه  تلادـع  رظن  زا  اهنآدوجو  هب  هک  یلاـح  رد  تسا . هدـیدرگ  لیکـشت  تاـعوبطم  هفـصنم 
هن ددرگ ، ناونع  يدروم  تروص  هب  دیاب  درکلمع  رد  لاکشا  یلو  دشاب  هتشاد  دوجویتالاکشا  يرگید  هاگتسد  ره  ای  هاگداد ، نیا  درکلمع 

. نآ لصا  ندرب  لاؤس  ریز  اب 

؟ دوشب یضاق  دیلقت و  عجرم  ربهر , روهمج , سیئر  دناوت  یمن  نز  ارچ 

شسرپ

؟ دوشب یضاق  دیلقت و  عجرم  ربهر , روهمج , سیئر  دناوت  یمن  نز  ارچ 

خساپ

هدیرفآ ياهژیو  فیاظو  ماجنا  يارب  کی  ره  دنتوافتم و  رگیدکی  اب  کیژولویزیف  طیارـش  یمـسج و  رظن  زا  نز  درم و  هک  تسین  يدیدرت 
... ندادریش و دنزرف ، لمح  تیلوؤسم  ، فیرظ ياهراک  يارب  نز  مادنا  تسا و  بسانم  نیگنس  تخـس و  ياهراک  يارب  درم  مادنا  دناهدش .

، تسا توافت  نیا  زا  یـشان  هک  ییاـهیگژیو  لـیلد  هب  نینچمه  تسا . رـشب  لـسن  ماود  تکرح و  روظنم  هب  تمکح و  نیع  تواـفت  نیا  . 
هفیظو دنتـشاد و  هدـهع  رب  هک  یتیلوؤسم  لیلد  هب  زین  ناربماـیپ  . دناهتـساخرب نادرم  ناـیم  زا  خـیرات  نفو و  ملع  ناـگرزب  ناـنامرهق و  رتشیب 
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تاجرد هب  دناوتیمن  نز ، هک  دنرادن  رب  رد  ار  ههبـش  نیا  اهنیا  همه  یلو  دناهدشهدیزگرب . نادرم  نیب  زا  دندادیم ، ماجنا  دیاب  هک  يریطخ 
، نآرق رد  هدش  رکذ  ياههنومن  دشاب . هتـشادن  دـنراد ، نادرم  زا  یخرب  هک  ار  يریـس  نامه  دوشلیان و  دـنوادخ  برق  یناسنا و  لامک  یلاع 

نآرق رد  هک  دنتـسه  لماکت  دشر و  نیا  ياههنومن  و ... (ع ) یـسوم ردام  هراس ، رجاه ، هیـسآ ، (س ،) میرم ترـضح  : تسا بلطم  نیا  هاوگ 
، رگیدـیاهیواز زا  تسا . دودـحم  ای  هتـسب و  نز  رب  لامک  هار  هک  تسین  انعم  نادـب  درم ؛ نز و  کیژولویزیف  توافت  نیارباـنب  دـناهدشرکذ .

نانز ندب  نزو  مجح و  نوچ  هک  دنک  اعدا  یـسک  رگا  تسین . ینزو و ... يددع ، يواست  یـضتقم  هراومه  تلادـع  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
ناونع هب  هناودـنه  اب  ار  دوخندوبن  نزو  مه  یلگ ، اـی  و  تسا ؟ یلوقعم  نخـس  نیا  اـیآ  هدـشن  تیاـعر  تلادـع  سپ  تسا ، نادرم  زا  رتمک 
تقلخ ياـضقتم  هـک  ارچ  تـسا ؛ تلادـعنیع  یحارط  نآ  هـک  هدـش  یحارط  یــصاخ  فیاـظو  يارب  نز  مادـنا  دزاـس !؟ حرطم  یتلادـعیب 
يارب زین  درم  هک  درک  اـعدا  ناوتیم  هدـش  هدـیرفآدرم  هب  تمدـخ  يارب  نز  هک  اـعدا  نیا  ربارب  رد  تسا . رـشب  ماـع  تحلـصم  هناـمیکح و 
نادرم رد  وس  کی  زا  هک  دنتـسه  نانآ  تسا و  نانز  رایتخارد  ًاـعون  نادرم  تاـمحز  لـصاح  هک  ارچ  تسا ؛ هدـش  هدـیرفآ  نز  هب  تمدـخ 

؛ تشادرب تسد  یقطنمریغ  نخـس  نیا  زا  دـیاب  سپ  دـننکیم . فرـصمار  نانآ  راک  لصاح  رگید  يوس  زا  دـننکیم و  داـجیا  راـک  هزیگنا 
رانک رد  هک  دنتـسه  هدنرپ  کی  لاب  ود  دننامه  ود  نیا  هکلب  نز ؛ هب  تمدخ  يارب  درمهن  هدش و  هدیرفآ  درم  هب  تمدـخ  يارب  نز  هن  نوچ 

زا دشاب . رـشب  لسن  ياقب  نماض  مه  دنـسرب و  لامک  هب  دننک و  یگدنز  دوخ  مه  ات  دنهدیم  رارقمه  رایتخا  رد  ار  دوخ  تاناکما  رگیدکی 
ریغ دیلقت  تیعجرمهلأسم  نکیل  نیما ؛ مناخ  هموحرم  دـننام  دناهدیـسر ، یملع  يالاب  رایـسب  تاماقم  داهتجا و  هجرد  هب  یناسک  زین  اهمناخ 
درم  » تیعجرم طیارـش  زا  یکی  عجارمعیمج  ياوتف  هب  تسا و  ینید  يربهر  تماعز و  یعون  تیعجرم  اریز  تسا ؛ فرـص  داهتجا  هلأسم  زا 

هنوگود ماکحا  دنیوگیم  هقف » لوصا   » ملع نادنمـشناد  - 1 مییامن : رکذ  ار  همدـقم  ود  تسا  مزـال  بلطم  نیا  یـسررب  يارب  تسا . ندوب »
تـسا یماکحا  يرهاظ ، ماکحا  تسا و  هداد  رارق  سدـقم  عراش  هک  تسا  یماکحا  ، یعقاو ماکحا  يرهاظ . ماـکحاو  یعقاو  ماـکحا  تسا :

تسا نکمم  طیارـش  زا  ياهراپرد  یلو  دنرگیدکی ، نیع  ود  نیا  يرایـسب  دراوم  رد  دباییم . تسدنآ  هب  لوصا  هلدا و  قیرط  زا  دهتجم  هک 
يوس هب  یهار  اریز ، مییامن ، تیعبت  يرهاظ  ماکحا  زا  هک  تسا  نیا  ام  هفیظو  دـشابن . قباطم  یهلا  یعقاو  مکحاب  دـیمهف  دـهتجم  هک  هچنآ 

قباطمیعقاو ماکحا  اب  يرهاظ  ماکحا  نیا  هک  دـش  مولعم  ادـعب  رگا  سپ  میرادـن . دـهتجم  ياوتف  هلمج  زا  يرهاـظ  هلدا  قیرط  زازج  ماـکحا 
سدـقم عراش  دزنرد  ام  دوبن  قباطم  رگا  و  تسا . هتـساوخ  سدـقم  عراـش  هک  میاهدرک  لـمع  هنوگناـمه  اـم  تسا و  بوخ  یلیخ  هک  هدوب 
سدـقم عراش  ییاهن  دوصقمهب  ار  ام  هدرکن و  عقاو  هب  تباصا  رگا  لاح  میاهتفر . دوب  هداد  ناشن  ام  هب  وا  هک  ار  یهار  اریز  میتسه ؛ روذـعم 

همدقم نیا  نایب  زا  دوصقم  میشاب . مه  روجأمعراش  نامرف  زا  تیعبت  نیمه  رطاخ  هب  اسب  هچ  هکلب  تسین  ام  هجوتم  يریـصقت  تسا  هدناسرن 
فالتخا هک  اجنآ  دـننام  دراوم  زا  ياهراپرد  اما  مییامن ، راتفر  هنوگنیمه  لمع  رد  دـیاب  ولو  تسا  اـم  تسد  رد  هک  یماـکحا  هک  تسا  نیا 

تسا و یهلا  یقیفوت  هچرگ  دیلقت  تیعجرم  - 2 دـشابرگید . ياهنوگ  هب  یهلا  یعقاو  مکح  هک  داد  لامتحا  ناوتیم  دراد ، دوجو  اهقف  نیب 
یهلا و نیگنـس  تیلوؤسم  کی  نآ ، زا  رتشیب  دـشاب و  یعامتجابـصنم  کی  هک  نآ  زا  لبق  اما  تسین ، جـع ) ) ناـمز ماـما  تاـیانع  زا  یلاـخ 

نیـسح دمحم  دیـس  همالع  همدـقم  ر.ك : دـندوب . نازیرگ  تیعجرم  زا  طیارـشعامتجا  اب  هک  یناگرزب  دـناهدوب  رایـسب  هچ  تسا و  يورخا 
نینچ مه  رگا  نیاربانب  ییالبرک .» دمحا  دیس   » بانج تالاوحا  هب  طوبرم  شخب  ینیع » یملع و  دیحوت   » فیرش باتک  رب  ینارهط  ینیـسح 

نایاقآ روهـشم  رظن  ارهاظ  همدقم ، ود  نیا  نایب  زا  سپ  تسا . هدش  رتکبـس  وا  یترخآ  راب  عقاو  رد  ددرگن  راذگاو  یـصخش  هب  یتیلوؤسم 
هک دنراد  هدیقع  نارظنبحاص  نیدهتجم و  زا  یـضعب  اما  دشاب ، درم  ونز  زا  معا  همه  يارب  دـیلقت  عجرم  دـناوتیمن  نز  هک  تسا  نیا  اهقف 

، نایاقآ نیا  زا  هورگ  ره  دـشاب . رظن  ود  نیا  زا  مادـک  ره  یهلا  یعقاو  مکح  تسا  نکمملاـح  دـشاب . همه  يارب  دـیلقت  عجرم  دـناوتیم  نز 
یعرـش ینابم  عبانم و  هب  دنتـسم  نانآ  ياوتف  رظن و  تسا و  يداهتجا  فراـعتم  شور  یعرـش و  هلداـساسارب  دناهدیـسر  نآ  هب  هک  ار  يرظن 

ناوناـبلاح و تیاـعر  عیرـشت ، ماـقم  رد  مکح  نیا  تلع  هفـسلف و  هک  داد  لاـمتحا  ناوـتیم  دـشاب  یهلا  یعقاو  مکح  لوا ، رظن  رگا  تـسا .
ردو ناوناب  لاح  بسانمدیآیم  تیعجرم  لابند  هب  هک  یعامتجا  فیلاکت  دیلقت و  تیعجرم  هک  نیا  دـشاب و  نانآ  تیلوؤسم  راب  زا  نتـساک 
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نادرم يونعم  یناور و  یحور و  ياهیگژیوزا  ریغ  هب  ناوناب  يونعم  یناور و  یحور و  ياهیگژیو  اریز  تسین ؛ نانآ  صاخ  لامک  قیرط 
ياـهیگژیو رطاـخ  هب  ناـنز  هن  دـنراد . ار  تـالامک  نآـهب  ندیـسر  يارب  بساـنم  هار  قیرط و  دوخ و  صاـخ  تـالامک  مادـک  ره  تسا و 

تالامک هن  دنتـسه ، یتساک  دوبمک و  راچد  نانز  اب  توافتم  ياهیگژیورطاخ  هب  نادرم  هن  دنایتساک و  دوبمک و  راچد  نادرم  اب  توافتم 
طیارـش و دنتـسه و  یناسنا  دوجوم  ود  اهنیا  تسا . ناوناب  يارب  لامک  نایاقآ  صاـختالامک  هن  تسا و  ناـیاقآ  يارب  لاـمک  ناوناـب  صاـخ 

رگا و  دننکیم . فرطرب  ار  مه  ياهزاین  دنیامنیم و  لیمکت  ناهج  نیا  رد  ار  رگیدـمه  هک  دـنرادیتوافتم  ياههار  تالامک و  اهیگژیو و 
اب تافانم  رما  نیا  هکدوشیم  هدـیمهف  دـشاب  نادرم  نانز و  همه  يارب  دـیلقت  عجرم  دـنناوتیم  ناوناـب  هک  دـشاب  نیا  یهلا  یعقاو  مکح  مه 
زا هک  نیا  مالک  هصالخ  يرهطم . دیهـش  مالـسا ، رد  نز  قوقح  ماظن  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  درادـن . ناوناب  يونعم  یحور و  نامتخاس 

رامـش هب  تیناسنا  عون  کی  زا  ناسنا  هنوگ  ود  یلو  دـنناسکی  یهلا  يونعم و  تالامک  ریـس  تیناسنا و  ماقم  رد  درم  نز و  میرک  نآرق  رظن 
مهنیزجنل هبیط و  هویح  هنییحنلف  نمؤم  وـه  یثـنا و  وا  رکذ  نم  اـحلاص  لـمع  نم  : » دـیامرف یم  هک  لـحن  هفیرـش  هروـس  هیآ 97  دـنیآ ، یم 

یثنا و رکذ و  نم  مکانقلخ  انا  سانلا  اـهیا  اـی  : » دـیامرف یم  هک  تارجح  هکراـبم  هروس  زا  هیآ 13  زین  و  نولمعی » اوناک  اـم  نسحاـب  مهرجا 
نز و تیناسنا  یناسکی  رب  تسا  یحـضاو  نشور و  لیلد  ریبخ .» میلع  هللا  نا  مکیقتا  هللا  ادنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لئابق  ابوعـش و  مکانلعج 
ره نآ  روخارف  هب  هک  دنراد  مه  اب  يرایـسب  ياه  توافت  امتح  ندوب  درم  لیلد  هب  ندوب و  نز  لیلد  هب  درم  نز و  هک  رگید  دـعب  زا  اما  درم ،

ینعم يدرم  نز و  هنرگو  تسا  تواـفتم  يرگید  تیلوؤسم  اـب  اـعبط  هک  دـنوش  یم  راد  هدـهع  ار  شیوخ  بساـنم  ياـه  تیلوؤـسم  کـی 
لماک يدوجوم  میرگنب  دوخ  ياج  رد  ار  درم  نز و  زا  کی  ره  رگا  هک  تسا  یگژیو  نیمه  زا  نز و  همه  ای  دندوب و  درم  همه  ای  تشادـن 
ناوناب ایآ  هک  نیا  صیخشت  تسا . هیضق  یقوقح  یـسایس و  تاهج  رگید  بلطم  درادن . دوجو  اهنآ  رد  یـصقن  نیرتمک  هک  دنتـسه  ابیز  و 
ياروش هدـهع  رب  ار  نآ  ریـسفت  یـساسا  نوناق  هک  یـساسا  نوناـق  ریـسفت  یگنوگچ  رب  تسا  ینتبم  ، هن اـی  دـنوش  روهمج  سیئر  دـنناوتیم 

زا هک  نیا  رگید  هتکن  دوش . روهمج  سیئر  دناوتیمن  نز  یـساسا  نوناق  ساسارب  هک  تسا  نیا  نابهگن  ياروشریـسفت  هداد و  رارق  نابهگن 
تسین یضمم  دهتجمریغ  یـضاق  ياربمکح  ءاشنا  هک  تسا  نیا  تسه  هک  ياهلأسم  اما  دنـشابیم  اضق  يدصتم  ناوناب  هزورما  ییارجا  رظن 

)؟ روطچ دشاب  هدهتجم  رگا   ) دریگیم ماجنا  رتالاب  ییاضق  نیلوؤسم  هلیسو  هب  مکح  ءاشنا  تهج  نیا  زا  دشاب  هدهتجم  ریغ  یمناخ  رگا  و 

؟  تسیچ یساسا  نوناق  رد  هیقف  یلو  تارایتخا  فیاظو و 

شسرپ

؟  تسیچ یساسا  نوناق  رد  هیقف  یلو  تارایتخا  فیاظو و 

خساپ

نییعت - 1 تساهدـش : نایب  نینچمهد  دـصکی و  لـصا  رد  هیقف  یلو  تاراـیتخا  فیاـظو و  تسا . یـساسا  نوناـق  رظنم  زا  لاؤس  رگا  فلا )
يارجا نـسح  رب  تراــظن  2 ـ ماـظن . تحلـصم  صیخـشت  عـمجم  اـب  تروـشم  زا  سپ  ناریا  یمالــسا  يروـهمج  ماـظن  یلک  ياـهتسایس 

بصن و 6 ـ اهورین . جیـسب  حلـص و  گنج و  نالعا  5 ـ حلـسم . ياهورین  لک  یهدنامرف  4 ـ یـسرپ . همه  نامرف  3 ـ ماظن . یلک  ياـهتسایس 
يروهمج يامیـس  ادـص و  ناـمزاس  سیئر  هیئاـضق ج )  هوق  ماـقم  نیرتیلاـع  ناـبهگن ب )  ياروش  ياـهقف  فـلا ) ءافعتـسا : لوـبق  لزع و 

یماظن و ياـهورین  یلاـع  ناهدـنامرف  یمالـسا و )  بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  لـک  یهدـنامرف  كرتشم ه )  داتـس  سیئر  ناریا د )  یمالـسا 
عمجم قیرط  زا  تسین  لح  لـباق  يداـع  قیرط  زا  هک  ماـظن  تالـضعم  لـح  8 ـ هناگ . هس  ياوق  طـباور  میظنت  فـالتخا و  لـح  یماظتنا 7 ـ

حلاـصم نتفرگ  رظن  رد  اـب  روهمج  سیئر  لزع  10 ـ مدرم . باختنا  زا  سپ  يروهمج  تساـیر  مکح  ياـضما  9 ـ ماظن . تحلصم  صیخـشت 
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ساسا رب  يو  تیافک  مدـع  هب  یمالـسا  ياروش  سلجم  يأرای  ینوناق  فیاـظو  زا  يو  فلخت  هب  روشک  یلاـع  ناوید  مکح  زا  سپ  روشک 
رظن زا  رگا  ب )  هیئاـضق . هوق و  سیئر  داهنـشیپ  زا  سپ  یمالـسا  نیزاوم  دودـح  رد  نیموکحم  تازاـجم  فیفخت  اـی  وفع  11 ـ لصا 89 . 

ترابع هب  دـشابیم . نیمه  هیقفهقلطم  تیـالو  زا  دوصقم  دراد و  تیـالو  یعاـمتجا  حـلاصم  اـهزاین و  هزوح  رد  هیقف  تیـالو  تسا ، یهقف 
ینعی هبـسح  روما  ربارب  رد  قالطا  هکلب  یـسایسمولع ، رد  حلطـصم  قالطا  ياـنعم  هب  هن  هتبلا  تسا . قلطم  وس  کـی  زا  هیقف  تیـالو  رتقیقد 

حلاصم یهلا و  ماکحا  تیاعر  هب  طورـشم  ینعی  تسا ، طورـشمرگید  يوس  زا  درادـن و  تایرورـض  هبـسح و  هب  صاصتخا  شتیالو  هریاد 
J .} یعامتجا

شنکاو نآ  هب  تبسن  ناریا  تلود  یتح  ناریا و  رد  هچ  قارع و  رد  هچ  عجارم  زا  یضعب  هک  دراد  یبیاعم  هچ  تقوم )  ) قارع یساسا  نوناق 
. تسا هداد  ناشن 

شسرپ

شنکاو نآ  هب  تبسن  ناریا  تلود  یتح  ناریا و  رد  هچ  قارع و  رد  هچ  عجارم  زا  یضعب  هک  دراد  یبیاعم  هچ  تقوم )  ) قارع یساسا  نوناق 
. تسا هداد  ناشن 

( لوا تمسق  ) خساپ

نوناـق نیا  هک  یتالاکـشا  بیاـعم و  نیرتمهم  هب  سپـس  هدروآ و  ار  نآ  نتم  ادـتبا  قارع ، تقوم  یـساسا  نوناـق  اـب  لـماک  ییانـشآ  تهج 
اما تسا ] هدش  هدروآ  خساپ  ياهتنا  رد  قارع  تقوم  یساسا  نوناق  : ] مییامن یم  هراشا  دراد ، نانادقوقح  ریاس  عجارم و  هاگدید  زا  یـساسا 

يوتو قح  زا  قارع  ياـهدرک  قوف ، نوناـق  هدام 61  ساسارب  . 1 زا : دـنترابع  رـصتخم  تروص  هب  نوناق  نیا  تالاکـشا  بیاعم و  نیرتمهم 
تلود لیکشت  . 2 دوش . یم  قارع  تیعمج  تیرثکا  ءارآ  قوقح و  نتفرگ  هدـیدان  ثعاـب  نیا  دـنوش و  یم  رادروخرب  مئاد  یـساسا  نوناـق 
تلود هک  دنتـسه  نآ  راتـساوخ  نانآ  تسین و  یتموکح  ياروش  هعیـش  ياـضعا  دـییأت  دروم  نواـعم ، ود  روهمج و  سیئر  کـی  اـب  تقوم 
هدیدان نآ  طباور  میظنت  یگنوگچ  روشک و  هرادا  رد  مالسا  شقن  . 3 دوش . هرادا  هرفن  يروهمج 5  تسایر  ياروش  کی  يربهر  هب  تقوم 
ساسا رب  اهنت  دیاب  یم  قارع  یساسا  نوناق  هک  نآ  لاح  دنا و  هتـشاد  تلاخد  نوناق ، نیا  هیهت  میظنت و  رد  ناگناگیب  . 4 تسا . هدش  هتفرگ 
یساسا نوناق  اهنت  یساسا و  نوناق  بیوصت  زا  شیپ  تاباختنا  يرازگرب  ترورض  . 5 ناگناگیب . هن  ددرگ  عضو  روشک  نآ  عفانم  حلاصم و 
هدیدان زا : دـنترابع  هک  دراد  دوجو  نوناق  نیا  رد  زین  يرگید  تالکـشم  قوف  دراوم  رب  هوالع  . 6 دراد . رابتعا  قارع  مدرم  تیرثکا  يأر  اـب 

دادعت روضح  هلأسم  ییازج ، یندم و  نیناوق  نیودت  هنیمز  رد  فجن  هیملع  هزوح  یتراظن  شقن  يراذـگنوناق و  رد  تیعجرم  شقن  نتفرگ 
تیرثکا قوقح  عییضت  لامتحا  هک  اضعا  نیا  باختنا  ياهرایعم  ندوبن  صخـشم  دراد و  هدنیامن  رفن  هک 267  یلم -  عمجم  رد  هعیش  دارفا 

تقوم یساسا  نوناق  رد  هک  یلاح  رد  نانآ  تارایتخا  تازایتما و  نایعیش و  ییایفارغج  هدودحم  ندوبن  صخشم  دراد ، دوجو  نایعیش  ینعی 
رهم يرازگربخ  17/12/82 و  يرهـشمه ، همانزور   ) تسا هدـش  دـیکأت  نییعت و  اهنآ  تارایتخا  تازایتما و  نیـشندرک و  قطانم  تسارح  هب 
یمن گنهامه  قبطنم و  مه  يرـشب  جـیار  ياهرایعم  اب  هکلب  یمالـسا  ياهرایعم  اب  اهنت  هن  قوف  یـساسا  نوناق  تروص  ره  رد  (. 20/12/82
تقوم یساسا  نوناق  هخسن  نیرخآ  لماک  نتم  ار . قارع  مدرم  حلاصم  تساوخ و  هن  دناسر  یم  ار  نارگلاغـشا  حلاصم  عفانم و  اهنت  دشاب و 

، يراذـگنوناق یـساسا  عبنم  یمـسر ، نید  ناونع  هب  مالـسا  رب  دـیکات  نآ ، نیرتمهم  هک  تسا  هداـم  لـصف و 62  لماش 9  نوناـق  نیا  قارع 
يارب قارع  تلم  همدقم :  تسا . رگید  دراوم  يرادا و  یتموکح و  بصانم  رد  نانز  هیمهـس  دـصرد   25 ناتسدرک ، هقطنم  يارب  مسیلاردف 

اب هژیو  هب  نآ  لاکـشا  مامت  اب  رابجا  تنوشخ و  اب  تلم  نیا  درک ، شالت  قباس ، دبتـسم  ماـظن  يوس  زا  دوخ  هدـش  هرداـصم  يدازآ  دادرتسا 
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اهنآ رب  نوناق  هک  يدازآ  تلم  هکنیا  يارب  ار  دوخ  خسار  مزع  تسا و  فلاخم  یتموکح  ياه  هویـش  زا  يا  هویـش  ناونع  هب  نآ  يریگراکب 
ناسـسوم زا  یکی  دوخ  هکنیا  هژیو  هب  دنک ، یم  دیکات  للملا  نیب  نیناوق  هب  دوخ  مارتحا  رب  قارع  تلم  زورما  تسا . هتفرگ  دـنک ، تموکح 

حور اب  یلم  تدـحو  ظفح  يارب  لاح  نیع  رد  هدرک و  شالت  اه  تلم  نایم  رد  دوخ  عورـشم  هاـگیاج  یباـیزاب  يارب  تسا ، لـلم  ناـمزاس 
اه و تسایس  راثآ  وحم  ندیچرب و  يارب  يراکهار  داجیا  دیدج و  قارع  هدنیآ  ياه  هناشن  میسرت  فده  اب  یگتـسبمه  توخا و  يردارب و 

نامز ات  یلاقتنا  نارود  رد  قارع  روما  هرادا  يارب  نوناق  نیا  دنک . یم  شالت  ینونک  تالکشم  نامرد  يا و  هفئاط  زیمآ و  ضعیبت  تامادقا 
یساسا لوصا  لوا :  لصف  تسا . هدش  عضو  لماک  یسارکمد  ققحت  يارب  یمیاد  یـساسا  نوناق  ساسا  رب  بختنم  تموکح  کی  لیکـشت 

ياجک ره  رد  نوناق " نیا  ترابع " زا  روظنم  هک  دوش  یم  هدـیمان  یلاقتنا  نارود  رد  قارع  تلود  هرادا  نوناق  نوناق ،  نیا   ( فلا لوا : هدام 
نآ ریذپان  کیکفت  شخب  نوناق  نیا  همدقم  ب ) تسا . تقوم  یساسا  نوناق  ای  یلاقتنا  نارود  رد  قارع  هرادا  نوناق  نامه  دشاب ، هدمآ  هک 

تموکح لیکـشت  نامز  ات  ( 83 ریت  9  ) نئوژ 2004 زا 30  هک  تسا  يا  هلحرم  ياـنعم  هب  یلاـقتنا  نارود  تراـبع  فـلا ) مود : هداـم  تسا .
لیکـشت نامز  هک  دنک  یم  حیرـصت  نآ  رب  یـساسا ) تقوم  نوناق  ) نوناق نیا  ، دشک یم  لوط  قارع  یـساسا  نوناق  ساسا  رب  یقارع  بختنم 

نارود ب ) هدام 61 ) هب  دوش  عوجر   ) نوناق نیا  هدام 61  يارجا  تلاح  رد  رگم  دوب ، دهاوخ  ربماسد 2005  رثکادح 31  بختنم  تموکح 
نئوژ رد 30  ار  تردق  هک  لماک  تیمکاح  ياراد  یقارع  تقوم  تموکح  لیکـشت  اب  لوا  هرود  - 1 دوش : یم  لیکشت  هرود  ود  زا  یلاقتنا 

یتـموکح و ياروش  طـسوت  قارع  هعماـج  ياـه  فـیط  اـب  تروـشم  هدرتـسگ  دـنور  قـیرط  زا  تموـکح  نیا  دریگ و  یم  هدـهع  هب   2004
دنک یم  لامعا  نوناق  نیا  ساسا  رب  ار  تردق  تموکح  نیا  دوش ، یم  لیکشت  للم ،  نامزاس  اب  تروشم  ناکما  فالتئا و  تقوم  تموکح 
یم رداص  یلاقتنا  هلحرم  عورـش  زا  شیپ  دراد و  یناوخمه  نآ  اب  هک  یتسویپ  تسا و  هدش  نایب  نوناق  نیا  رد  یـساسا  قوقح  لوصا و  هک 

يرازگرب زا  سپ  هک  دوش  یم  زاغآ  یقارع  یلاقتنا  تموکح  لیکشت  زا  سپ  مود  هرود  - 2 تسا . نوناق  نیا  ریذپان  کیکفت  شخب  دوش و 
زا 31 ناکما  تروص  رد  تاباختنا  نیا  هکنیا  هب  هدرک  حیرصت  نآ  رب  مه  یساسا  تقوم  نوناق  هک  دریگ  یم  تروص  یلم  عمجم  تاباختنا 
اب یلاـقتنا  نارود  مود  هـلحرم  دوـش و  رازگرب  هیوناژ 2005  زا 31  شیپ  اـت  تاـباختنا  لاـح  ره  رد  دـتفین و  ریخاـت  هب  رتشیب  ربماسد 2004 
یم رامش  هب  روشک  نوناق  نیرت  یلاع  نوناق  نیا  فلا ) موس  هدام  دسر . یم  نایاپ  هب  میاد  یساسا  نوناق  ساسا  رب  یقارع  تموکح  لیکشت 

عامجا یلم و  عمجم  ياضعا  مراهچ  هس  تیرثکا  اب  اـهنت  نوناـق  نیا  لیدـعت  دوش ، ارجا  دـیاب  ءانثتـسا  نودـب  قارع  قطاـنم  ماـمت  رد  دور و 
تدـم اـی  دوش  مود  لـصف  رد  قارع  تلم  قوقح  لاکـشا  زا  یکی  صقن  هب  رجنم  هک  یلیدـعت  هنوگ  چـیه  تسا و  نکمم  یتساـیر  ياروش 
عمجم يارب  تاباختنا  يرازگرب  رد  ریخات  ای  تسین  زیاج  دوش ، دـیدمت  نوناق  نیا  رد  هدـش  رکذ  ياـه  تدـم  زا  دـعب  هب  ار  یلاـقتنا  نارود 

زئاج دراذگب ، ریثات  نآ  رئاعـش  نایدا و  رگید  ای  مالـسا  رب  هک  یمادقا  ره  ای  اه  ناتـسا  اه و  تلایا  تردق  تارایتخا و  زا  نتـساک  ای  دـیدج 
رب بختنم  تموکح  لیکـشت  ماگنه  هب  ج ) تسا . طقاس  رابتعا  زا  دشاب ، هتـشاد  تریاغم  نوناق  نیا  اب  هک  ینوناق  نتم  هنوگ  ره  ب ) تسین .

متـسیس مراهچ  هدام  دـهد ) یم  تسد  زا  ار  دوخ  ییارجا  رابتعا  ) دوش یم  جراـخ  راـبتعا  هدر  زا  نوناـق  نیا  یمیاد ، یـساسا  نوناـق  ساـسا 
تموـکح ناــیم  نآ  رد  تردــق  میــسقت  دوـب و  دــهاوخ  ریگارف  یبزحدــنچ و  کــیتارکمد ، ویتاردــف ، يروـهمج ، قارع  رد  یتـموکح 

ساسا رب  یلاردف  متـسیس  دش و  دهاوخ  میـسقت  یلحم  ياه  هرادا  اه و  يرادرهـش  اه و  ناتـسا  یتلایا و  ياه  تموکح  و  يزکرم ) ) لاردـف
قارع حلـسم  ياهورین  مجنپ  هدام  يا  هفئاط  ای  یبهذـم  ای  یموق  لصا  ساسا  رب  هن  اوق  کیکفت  لصا  یخیرات و  ییایفارغج و  ياـه  تیعقاو 

ياه ماگ  قارع  یلاقتنا  تموکح  مشـش  هدام  دوب . دـنهاوخ  نوناق  نیا  مجنپ  موس و  لصف  ساـسا  رب  قارع  یلاـقتنا  تموکح  لرتنک  تحت 
لاوما هرداصم  تیوه و  بلـس  يرابجا ، چوک  دـننام  قارع  قباـس  میژر  هنارگبوکرـس  تامادـقا  راـثآ  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  يرثوم  لاـعف و 
یمـسر نید  مالـسا  فلا ) متفه  هدام  دـهد . ماـجنا  یموق  اـی  يداژن  یـسایس ، لـیالد  هب  یتموکح  لـغاشم  زا  جارخا  لوقنم و  ریغو  لوقنم 

قوقح کیتارکمد و  لوصا  مالـسا و  تباث  لوصا  ریاغم  هک  یلاقتنا  هلحرم  رد  نیناوق  عضو  تسا و  يراذـگنوناق  يارب  یعبنم  تموکح و 
دارفا مامت  ینید  قوقح  هتـشاذگ و  مارتحا  قارع  تلم  تیرثکا  یمالـسا  تیوه  هب  نوناق  نیا  تسین ،  زیاج  نوناق  نیا  مود  لـصف  رد  هدراو 
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تسا یبرع  تلم  تسا و  ددعتم  فئاوط  اه و  تیموق  ياراد  روشک  قارع  ب ) درمش . یم  مرتحم  دئاقع  ینید و  ياه  تیلاعف  يدازآ  رد  ار 
یبرع و مهن  هدام  دـنک  یم  نییعت  نوناـق  ار  نآ  راعـش  دورـس و  روشک و  مچرپ  متـشه  هداـم  تسا . برع  تما  ریذـپان  کـیکفت  شخب  هک 

تاسسوم رد  ار  ینمرا  ای  ینایرس  ینمکرت ، دننام  يردام  ياه  نابز  شزومآ  قح  لاح  نیع  رد  دنتسه و  قارع  یمـسر  ياه  نابز  يدرک ، 
یمسر نابز  یحالطصا  هدودحم  درمش . یم  مرتحم  یصوصخ  تاسسوم  رد  رگید  نابز  ره  ای  یشزومآ  نیناوق  ساسا  رب  یتلود  یشزومآ 

 - نابز ود  هب  قارع ) ياهدادـخر  هیقارعلا = عئاقولا   ) یمـسر همانزور  راشتنا  - 1 لماش : هک  تسا  نوناق  اب  هداـم  نیا  ماـکحا  يارجا  هوحن  و 
ره هب  یمـسر  ياه  سنارفنک  اه و  هاگداد  ناریزو و  ياروش  یلم و  عمجم  دـننام  یمـسر  ياـه  هنیمز  رد  ندرک  ناـیب  ینارنخـس و  ملکت و 

بیترت نیمه  هب  زین  نآ  رودص  دوش و  یم  هتخانش  تیمسر  هب  نابز  ود  هب  تالـسارم  یمـسر و  دانـسا  - 3 دـشاب . یم  نابز  ود  نیا  زا  کی 
اه و همانرذگ  سانکـسا ،  دننام  رگید  دراوم  - 5 تسا . زاجم  یـشزومآ  تاررقم  ساسا  رب  نابز  ود  هب  مه  سرادم  يزادـنا  هار  - 4 تسا .
. دننک هدافتـسا  نابز  ود  زا  دنناوت  یم  ناتـسدرک  رد  یتلایا  ياه  هاگتـسد  اه و  ناگرا  - 6 تسا . ظوفحم  تاواسم  لصا  ساسا  رب  اـهربمت 

ياه بوچراچ  اهنآ  بختنم  ناگدنیامن  هک  تسا  دازآ  هدارا  قارع و  تلم  تیمکاح  زا  ینایب  هدام  نیا  هدام 10  یساسا  قوقح  مود  لصف 
یلحم ياه  هرادا  اهیرادرهش و  اه و  ناتسا  یتلایا و  ياه  تموکح  قارع و  یلاقتنا  تموکح  دنهد و  یم  لیکشت  ار  قارع  تلود  یتموکح 
لحنم بالقنا  یهدنامرف  ياروش  میمصت  هدام 11 ه ) دنراذگب . مارتحا  لصف  نیا  رد  هدش  جرد  قوقح  هلمج  زا  قارع  تلم  قوقح  هب  دیاب 

. دوش یم  دادملق  یقارع  هدش ،  بلـس  يو  یقارع  تیعبات  هک  سک  ره  هدش و  وغل  مادـص ) میژر  نامزرد  لاس 1980( هرامش 666  هب  هدش 
ز) دـنک . رداص  تقوم ) یـساسا  نوناق  روظنم  ) نوناق نیا  ماکحا  اب  گنهامه  ار  يریذـپ  تیعبات  تیعبات و  هژیو  نیناوق  دـیاب  یلم  عمجم  و )

بوسحم قارع  دنورهـش  دراد ، ار  یقارع  تیعبات  سک  ره  فلارظن ) تیعبات  هژیو  ماکحا  يارجا  زا  یـسشان  تاشقانم  مامت  رد  اـه  هاـگداد 
ساسا ș ي�نو�ه  هدش و  رادروخرب  دـنک ، یم  حیرـصت  نآ  رب  نوناق  نیا  هک  یفیاظو  قوقح و  مامت  زا  يدنورهـش  نیا  ساسا  رب  هدـش و 
تیعبات هک  يدنورهـش  رگا  اما  تسین  زئاج  يو  دـیعبت  یقارع و  دنورهـش  زا  یقارع  تیعبات  بلـس  ب ) تسا . تلود  نطو و  اب  يو  طاـبترا 

نیا هب  دانتـسا  اـب  هک  هدروآ  ار  غورد  ساـسا  رد  تاـعالطا  دوخ  تیعباـت  تساوخرد  رد  يو  هک  دوـش  تباـث  هاـگداد  رد  هتفرگ  ار  یقارع 
شیب نتشاد  قح  یقارع  ره  ج ) تسا ) زاجم  يو  تیعبات  بلس  ) دشاب یم  ینثتـسم  هدعاق  نیا  زا   ، هدش اطعا  تیعبات  يو  هب  غورد  تاعالطا 

. دور یم  رامش  هب  یقارع  هدش ، بلـس  رگید  تیعبات  ندروآ  تسد  هب  رطاخ  هب  يو  یقارع  تیعبات  هک  یقارع  ره  دراد و  ار  تیعبات  کی  زا 
ار نآ  هرابود  هدـش ، بلـس  یفئاط  یموق و  ای  یبهذـم  لیالد  هب  يو  تیعباـت  هک  یتروص  رد  هک  تسا  رادروخرب  قح  نیا  زا  یقارع  ره  د )

قوقح مامت  رد  دوخ  سنج  ای  بهذم  ای  نید  ای  تیموق  ای  هدـیقع  ای  داژن  زا  رظن  فرـص  اه  یقارع  مامت  هدام 12  دنهد * . یم  دریگب . سپ 
یقارع نادنورهـش  تسا و  عونمم  شداژن  ای  نید  ای  تیموق  اـی  سنج  ساـسا  رب  یقارع  دنورهـش  هیلع  ضیعبت  هنوگره  دنتـسه و  ربارب  دوخ 

نادنورهـش مامت  درک ، مورحم  ینوناق  ریبادـت  ساسا  رب  رگم  يدازآ  ای  تایح  قح  زا  ار  سک  چـیه  دـیابن  هتـشاد و  ار  يدازآ  تاـیح ، قح 
ناـیب يدازآ  قح  ب )  تسا . ظوفحم  یـصوصخ  یموـمع و  ياـه  يدازآ  فـلا ) هدام 13  دنتـسهربارب . تلادـع  يارجا  لـباقم  رد  یقارع 

قح هکنیا  امک  تسا  هدـش  نیمـضت  قح  کی  اه  تیعمج  هب  یگتـسباو  يدازآ  زیمآ و  تملاسم  ياـه  ییاـمهدرگ  قح  ج ) تسا . ظوفحم 
قطانم مامت  رد  ددرت  قح  یقارع  ره  د ) دوش . یم  نیمضت  زین  نوناق  نیا  ساسا  رب  اهنآ  هب  نتـسویپ  بازحا و  اهاکیدنـس و  لیکـشت  يدازآ 

زیمآ تملاسم  باصتعا  تارهاظت و  قح  یقارع  ره  ه ) دراد . زین  ار  نآ  هب  تشگزاب  قارع و  زا  جراخ  هب  رفـس  يدازآ  قح  دراد و  ار  قارع 
نیا هب  اهنآ  ندرک  راداو  اما  دراد  یبهذـم  بادآ  هب  نتخادرپ  ینید و  دـئاقع  هشیدـنا و  يدازآ  قح  یقارع  ره  و ) دراد . نوناق  ساـسا  رب  ار 
مامت هک  دراد  قح  یقارع  ره  ح ) تسا . عونمم  زین  يرابجا  تمدـخ  يرابجا و  راک  ناگدرب و  تراجت  يراد و  هدرب  ز ) تسا . عونمم  روما 

نیماـت یتشادـهب و  ناـمرد  شزومآ ، تینما ، زا  يرادروخرب  قـح  یقارع  دنورهـش  ره  هدام 14  دـنامب . یقاب  یـصوصخ  شا  یگدـنز  روما 
نیمات ار  نآ  عبانم  دـیاب  مه  یلحم  ياه  هرادا  اه و  يرادرهـش  اه و  ناتـسا  اـه و  تلاـیا  نآ  نمـض  رد  قارع و  تلود  دراد و  ار  یعاـمتجا 

زا کی  چیه  فلا ) هدام 15  دروآ . دیدپ  ار  تلم  يارب  یلغـش  ياه  تصرف  هافر و  هنیمز  رگید ، یـساسا  ياهزاین  هب  هجوت  نمـض  دـننک و 
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هب هک  ینوناق  اب  اهنت  تازاجم  نتـسناد و  مرجم  دشاب ، هدمآ  نآرد  یحیرـص  صن  هکنیا  رگم  تسین  رظن  دـیدجت  لباق  یندـم  نوناق  ماکحا 
تاماقم ای  ناسرپزاب  سیلپ ، يوس  زا  دارفا  یـصخش  میرح  نتـسکش  ب )  دراد . ناکما  دشاب ، هتـشاد  ییارجا  تیلباق  مرج ، باکترا  ماگنه 

ساسا رب  قیقحت  یـضاق  ای  یـضاق  مکح  ساسا  رب  هکنیا  رگم  تسا  عونمم  اهناتـسا  ای  یتلاـیا  اـی  لاردـف  تموکح  هب  هتـسباو  هچ  یتموکح 
یـسرزاب دناوت  یم  دنک  یم  نییعت  ار  نآ  نآ  صتخم  هاگداد  هک  يرارطـضا  رایـسب  طیارـش  دشاب ، قثوم  تاعالطا  ربتعم و  يروشک  نوناق 

یم ادیپ  یـسرزاب  نینچ  رد  هک  نئارق  ای  لیالد  يرارطـضا  ریغ  طیارـش  رد  هزاجا و  نودب  یـسرزاب  تلاح  رد  دنک ، هیجوت  ار  هزاجا  نودـب 
لکـش هب  هدز  هزاجا  نودـب  یـسرزاب  هب  تسد  هک  یـسک  هک  دـنک  ررقم  هاگداد  هکنیا  رگم  دور  یمن  راک  هب  یئاـنج  ماـهتا  دروم  رد  دوش 

. تسا هدوب  نوناق  ساسا  رب  يو  یسرزاب  هک  هدوب  دقتعم  تین  نسح  اب  لوبقم و 

( مود تمسق  ) خساپ

مامت د ) تسا . عونمم  زین  یـسایس  ای  یبهذم  تاداقتعا  لیالد  هب  دارفا  تشادزاب  زین  تسین و  زاجم  دارفا  ینوناق  ریغ  سبح  ای  تشادزاب  ج )
هاگداد هیراضحا  دنراد ، ار  يرفیک  ای  یندم  هاگداد  هچ  فرط  یب  لقتسم و  هاگداد  رد  ینلع  هنالداع و  همکاحم  قح  زا  یقارع  نادنورهش 

تسا هانگیب  دوشن ، تابثا  شتیموکحم  نوناق  ساسا  رب  هک  ینامز  ات  مهتم  ه ) دوش . مهارف  ریخات  نودب  مهتم  يارب  دیاب  نآ  ینوناق  ساسا  و 
يارب مه  دوهش  ندروآ  روضح و  قح  درک ، لیلدره  هب  يزیچ  نتفگ  هب  راداو  ار  يو  دیابن  دراد ، ار  نادراک  لقتسم و  لیکو  نتفرگ  قح  و 

فیقوت ای  تشادزاب  لیلد  هب  هک  یصخش  ره  ز ) دوش . یم  نیمـضت  همه  يارب  ینلع  عیرـس و  هنالداع ، همکاحم  قح  و ) تسا . ظوفحم  يو 
رظن يو  تشادزاب  مکح  ندوبن  ای  ندوب  ینوناق  رد  گنرد  یب  مه  هاـگداد  اـت  دراد  ار  هاـگداد  هب  عوجر  قح  هدـش  مورحم  دوخ  يدازآ  زا 

همکاحم ح )  دـنک . رداص  ار  يو  يدازآ  مکح  هدوب ،  ینوناـق  ریغ  يو  تشادزاـب  دوش  تباـث  هک  یتروص  رد  و  دـنک ) رظن  دـیدجت  ) دـهد
داجیا تسا ، عونمم  یماظن  هاگداد  رد  یماظن  ریغ  درف  همکاحم  ط ) تسین . زئاـج  هدـش ، هئربت  نآ  زا  راـب  کـی  هک  یماـهتا  ناـمه  هب  مهتم 

راتفر تسا و  عونمم  یطیارـش  ره  رد  یحور  ای  یمـسج  هچ  هجنکـش  ماسقا  مامت  ي ) تسین . زاجم  مه  يرارطـضا  ای  صاخ  ياـه  هاـگداد 
ریبادـت زا  کی  ره  رد  دـیدهت  ای  هجنکـش  اـی  راـبجا  يور  زا  فارتعا  هنوگرهو  تسین  زاـجم  زین  زیمآ  نیهوتو  یناـسنا  ریغ  زیمآ و  تنوشخ 

ظفح تسا و  عونمم  یمومع  لاوما  هب  يزادنا  تسد  فلا ) هدام 16  تسین . لوبق  لباق  هاگداد  هب  هئارا  يارب  یلیلد  ناونع  هب  رگید  يرفیک 
زا نوناق  بوچراچ  رد  زج  ناوت  یمن  ار  سک  چیه  تسا و  ظوفحم  دارفا  يارب  یـصوصخ  تیکلام  ب ) تسا . مزال  يدنورهـش  ره  رب  نآ 

طرش هب  نوناق و  رد  هدش  صخشم  طیارش  رد  هعفنملا  ماع  فادها  يارب  اهنت  صاخشا  زا  كالما  نتفرگ  درک ، مورحم  شلاوما  رد  فرصت 
ره نودب  قارع  قطانم  مامت  رد  تیکلام  يارب  طورشم  ریغ  لماک  قح  یقارع  دنورهش  ره  ج ) تسا . نکمم  عیرـس  هنالداع و  تمارغ  نداد 

نتفرگ هدام 18  تسین . زاجم  ینوناـق  زوجم  تروص  رد  زج  حالـس  شورف  اـی  دـیرخ  اـی  نتـشاد  اـی  لـمح  هدام 17  دراد . ار  يدـنبو  دـیق 
نوناق ساسا  رب  یگدنهانپ  قح  هک  یـسایس  هدنهانپ  ندرک  میلـست  هدام 19  تسا . زاجم  نوناق  ساـسا  رب  اـهنت  ضراوع  تاـیلام و  هنوگره 

هک یقارع  ره  فلا ) هدام 20  دنادرگزاب . رابجا  هب  هدرک  رارف  نآ  زا  هک  يروشک  هب  ار  يو  دیابن  تسین و  زیاج  هدـش ، اطعا  يو  هب  ییارجا 
رد ار  دوـخ  يار  دـیاب  یقارع  نادنورهـش  دراد ، ار  تاـباختنا  يارب  يدزماـن  قـح  دراد  ار  تاـباختنا  نوناـق  رد  هدـش  دـیکات  مزـال  طـیارش 
اب یقارع  دنورهـش  ره  دـض  رب  ضیعبت  هنوگ  ره  ب )  دـننک . اه  قودنـص  دراو  یناهنپ  يا  هرود  یتباـقر و  هنـالداع ،  زاـب ، دازآ ، تاـباختنا 

تموکح هدام 21  تسین . زئاج  تورث  ای  تیموق  اـی  نید  اـی  داژن  اـی  بهذـم  اـی  نید  اـی  سنج  ساـسا  رب  تاـباختنا  رد  نداد  يار  فادـها 
هعـسوت رد  قارع  تلم  قح  رد  تلاـخد  قح  یلحم  ياـه  هرادا  اـی  اـه  يرادرهـش  اـه و  ناتـسا  یتلاـیا و  ياـه  تموـکح  اـی  قارع  یلاـقتنا 

رد یلووسم  رگا  هدام 22  درادن . ار  رگید  لکش  ره  هب  ای  یللملا  نیب  یندم  هعماج  ياه  نامزاس  اب  يراکمه  اب  هچ  یندم  هعماج  تاسسوم 
قوقح زا  ار  یهورگ  ای  صخـش  شراک  نایرج  رد  اه  ناتـسا  اـی  یتلاـیا  ياـه  تموکح  اـی  لاردـف  تموکح  رد  هچ  یتموکح  هریاد  کـی 

تفایرد يارب  ار  لووسم  نیا  دـض  رب  تیاکـش  قح  هورگ  اـی  صخـش  نیا  دـنک ، مورحم  یقارع  ربتعم  نوناـق  ره  اـی  نوناـق  نیا  رد  حرـصم 
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تین نسحاب  لووسم  نآ  هکنیا  هب  درک  مکح  هاگداد  رگا  اما  دراد ، ار  دوخ  قح  تیبثت  تیمورحم و  نیا  زا  یـشان  ياه  تراسخ  ای  تمارغ 
ریـسفت و هنوگنیا  دیاب  هدام 23  دوش . یم  فاعم  تمارغ  تخادرپ  زا  يو  هدوب ، نوناق  اـب  گـنهامه  شمادـقا  هک  هدرک  راـتفر  یلوبق  لـباق 

ماـمت زا  اـهنآ  هکلب  دنتـسه ، رادروـخرب  نآ  زا  قارع  تلم  هک  تسا  یقوـقح  اـهنت  دـش ، رکذ  نیا  زا  شیپ  هک  یقوـقح  هک  دوـشن  تشادرب 
قارع هک  یللملا  نیب  نیناوق  دانسا  للملا و  نیب  تاقفاوت  اه و  هدهاعم  رد  حرصم  قوقح  یناسنا و  شزرا  اب  دازآ  تلم  کی  هتسیاش  قوقح 

یقارعریغ رابتعا  هب  اهنآ  عضو  اب  هک  یناسنا  قوقح  مامت  زا  مه  اه  یقارع  ریغ  و  دنوش . یم  رادروخرب  هتـسویپ ، نآ  هب  ای  هدرک  اضما  ار  نآ 
رد هک  قارع  یلاقتنا  تموکح  فلا ) هدام 24  قارع  یلاقتنا  تموکح  موس -  لصف  دنوش . یم  رادروخرب  دشاب ، هتـشادن  ضراعت  ناشندوب 
یم لیکـشت  هیئاضق  هوق  ریزو و  تسخن  ناریزو ،  ياروش  یتسایر ،  ياروش  یلم و  عمجم  زا  هدش ،  هراشا  زین  یلاردف  تموکح  نوناق ، نیا 

یلاقتنا تموکح  نادنمراک  ای  نالووسم  زا  مادک  چیه  ج ) دننک . یم  لمع  لقتسم  مه  زا  هیئاضق  هننقم و  هیرجم ، هناگ  هس  ياوق  ب ) دوش .
تارایتخا فیاظو و  هدام 25  دنتـسین . رادروخرب  دنوش ، یم  بکترم  هفیظو  ماجنا  لالخ  رد  هک  يرفیک  لامعا  لابق  رد  تینوصم  زا  قارع 

تادـهاعم و دروم  رد  وگتفگ  یـسایس ، ياـه  یگدـنیامن  یجراـخ ، تسایـس  نییعت  فـلا ) تسا : لـیذ  حرـش  هب  قارع  یلاـقتنا  تموـکح 
نیودت ضورق ب ) ماو و  نتفرگ  ياه  تسایس  نییعت  یجراخ و  تراجت  يداصتقا و  تسایـس  میـسرت  اهنآ ، ياضما  یللملا و  نیب  تاقفاوت 

روشک و ياهزرم  تینما  نیمـضت  تیامح و  نیمات و  يارب  نآ  رارمتـسا  حلـسم و  ياـهورین  لیکـشت  هلمجزا  یلم  تینما  تسایـس  يارجا  و 
اه و تلایا  ياهزرم  قیرط  زا  یناگرزاب  تسایـس  اه و  كرمگ  یهد  نامزاس  سانکـسا ، رودص  یلام ، تسایـس  میـسرت  قارع ج ) زا  عافد 

روما یهد  ناـمزاس  نآ د ) هرادا  يزکرم و  کـناب  داـجیا  یلوپ و  تسایـس  میـسرت  تلود و  یمومع  هجدوب  نیودـت  قارع و  رد  اـه  ناتـسا 
قیرط زا  تسا  قارع  ياه  ناتسا  اه و  تلایا  نانکاس  هب  قلعتم  هک  قارع  یعیبط  ياه  تورث  هرادا  اهدزمتسد ه ) یلک  تسایس  اهرادناتسا و 
قیرط زا  مه  اه  تورث  نیا  زا  یـشان  تادراو  دریگ و  یم  تروص  اـه  ناتـسا  اـه و  تلاـیا  نیا  ياـه  تیریدـم  اـه و  تموکح  اـب  تروشم 

هب نآ  ياـهزاین  تالکـشم و  دوش و  یم  عیزوت  روشک  قطاـنم  ماـمت  رد  یتـیعمج  عیزوت  اـب  بساـنتم  هنافـصنم  لکـش  هب  یمومع و  هجدوب 
یگدنهانپ ترجاهم و  تیعبات ، روما  یهد  نامزاس  و ) درک . لح  ار  روشک  فلتخم  قطانم  رد  هعـسوت  نازیم  دوش و  فرطرب  تبثم  تروص 

نیا صن  هکنیا  رگم  دوب  دـنهاوخ  ربتعم  نئوژ 2004  اـت 30  قارع  رد  ییارجا  نیناوق  فلا ) هدام 26  تاطابترا  تسایـس  یهد  نامزاس  ز )
. دنک لیدعت  ای  وغل  ار  اهنآ  نوناق ، نیا  ساسا  رب  قارع  یلاقتنا  تموکح  هکنیا  ای  دـنک و  تباث  ار  نآ  فالخ  تقوم ) یـساسا  نوناق  ) نوناق

نیا رب  رگید  راذگنوناق  هوق  ره  زا  هرداص  نیناوق  اب  ضراعت  دوجو  تروص  رد  يزکرم ) ) لاردف يراذگناق  هوق  يوس  زا  هرداص  نیناوق  ب )
تاروتـسد و اه و  متـسیس  نیناوق و  ج ) تسا . هدرک  انثتـسا  ار  نآ  نوناـق  نیا  هداـم 54 ب  هک  يدراوم  رگم  تشاد  دـهاوخ  يرترب  نیناوق 
هدام 27 دوب . دـهاوخ  ربتعم  نآ  لیدـعت  ای  وغل  نامز  ات  للملا  نیب  نوناق  بجوم  هب  نارگلاغـشا ) ) فالتئا تقوم  تموکح  زا  هرداص  نیمارف 

لیکشت ب ) تسا . قارع  زا  عافد  اهورین  نیا  لیکشت  زا  فده  هک  دوش  یم  لیکشت  هریخذ  لاعف و  رـصانع  زا  قارع  حلـسم  ياهورین  فلا )
لاردف نوناق  بجوم  هب  رگم  تسا ، عونمم  دنتسین ، قارع  یلاقتنا  تموکح  میقتـسم  یهدنامرف  تحت  هک  ینایماظن  هبـش  حلـسم و  ياهورین 

ار تاباختنا  رد  يدزمان  قح  هعبات  ياه  نامزاس  ای  ناگرا  ره  ای  عافد  ترازو  رد  لغاش  نایماظن  اهنآ  رانکرد  قارع و  حلـسم  ياـهورین  ج )
ترازو ياه  نامزاس  هک  ییاه  تیلاعف  رد  دیابن  دنرادن ، ار  یتاباختنا  ياهدزمان  زا  تیامح  قح  دـنرادن و  یـسایس  بصانم  بحاصت  يارب 

تاعالطا هرادا  د ) دوش . یمن  تاباختنا  رد  نداد  يار  يارب  دارفا  نیا  قح  عنام  لاح  نیع  رد  هدام  نیا  دنوش ، دراو  هدرک ، عنم  ار  اهنآ  عافد 
رد قارع  تموکح  اب  دنک و  یم  یبایزرا  هدادرارق ، فده  ار  یلم  تینما  هک  ییاهدـیدهت  دـنک و  یم  يروآ  عمج  ار  تاعالطا  مامت  قارع 

رـشب قوقح  لوصا  نوناق و  ساسا  رب  تسا و  يراذـگنوناق  تایه  تراظن  یماظن و  ریغ  لرتنک  تحت  هرادا  نیا  ، دـنک یم  ینزیار  هنیمز  نیا 
يریگراکب دیلوت و  شرتسگ و  عنم  دروم  رد  قارع  هژیو  یللملا  نیب  تادهعت  هب  قارع  یلاقتنا  تموکح  ه ) دـنک . یم  لمع  هدـش  ییاسانش 
يریگراکب دـیلوت و  تخاس و  هعـسوت و  تیعونمم  دراوم  هب  دـنک و  یم  لمع  نآ  هب  مارتحا و  یبرکیم  ییایمیـش و  يا ، هتـسه  ياه  حالس 

یتساـیر و ياروش  یلم و  عمجم  ياـضعا  فلا ) هدام 28  دراذـگ . یم  مارتحا  نآ  هب  لصتم  ياه  متـسیس  يرواـنف و  رـصانع و  تازیهجت و 
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، دنوش بوصنم  نآ  جراخ  ای  تموکح  لخاد  رد  يرگید  تسپ  لغـش و  رد  دـیابن  اه  هاگداد  تاضق  ریزو ،  تسخن  لماش  ناریزو  ياروش 
. دوش یم  دادـملق  یفعتـسم  یلم  عمجم  تیوضع  زا  دوخ  هب  دوخ  دوش  یم  ناریزو  ياروش  ای  یتساـیر  ياروش  وضع  هک  یلم  عمجم  وضع 
هک دنوش  یتسایر  ياروش  وضع  ای  ریزو  تسخن  ای  ریزو  ای  یلم  عمجم  وضع  دنناوت  یم  یطیارـش  رد  اهنت  حلـسم  ياهورین  هب  نابـستنم  ب )
رب ار  لماک  تردـق  قارع  تقوم  تموکح  هک  یتروص  رد  فلا ) هدام 29  دنیآ . لئان  یگتـسشنزاب  هب  ای  هداد  افعتـسا  نآ ،  زا  شیپ  هام   18

. دسر یم  نایاپ  هب  مه  یلاقتنا  تموکح  ياروش  تیلاعف  هدش و  لحنم  فالتئا  تقوم  تموکح  دریگ ، تسد  هب  لوا  لصف  مود  هدام  ساسا 
قارع یلم  عـمجم  هب  هک  دراد  يراذـگنوناق  هوـق  یلاـقتنا  نارود  رد  قارع  تـلود  فـلا ) هدام 30  یلاقتنا  يراذـگنوناق  هوق  مراهچ  لـصف 

دوش و یم  رداص  قارع  تلم  مان  هب  نیناوق  ب ) تسا . هیرجم  هوق  درکلمع  رب  تراظن  يراذـگنوناق و  نآ  یلـصا  تیروماـمو  تسا  موسوم 
هک یتروص  رد  نآ  راشتنا  خـیرات  زا  دوش و  یم  رـشتنم  روشک  یمـسر  هماـنزور  رد  نآ  هب  طوبرم  ياـه  لمعلاروتـسد  تاررقم و  نیناوق ، 
رب دوش و  یم  باختنا  یـسایس  بازحا  نوناق  تاـباختنا و  نوناـق  ساـسا  رب  یلم  عمجم  ج) دوش . یم  ارجا  لـباق  دـشابن ، نآ  فلاـخم  ینتم 

یگدـنیامن دـشاب ، اضعا  مراهچ  کی  ینعی  دـصرد  زا 25  رتمک  دـیابن  یلم  عمجم  رد  نانز  یگدـنیامن  دـصرد  تاـباختنا ،  نوناـق  ساـسا 
تاباختنا د ) دوش . تیاعر  دـیاب  زین  نارگید  اه و  يروشآ  ینادـلک ، اه و  نامکرت  هلمج  زا  یقارع  ياه  تیموق  اـه و  فیط  ماـمت  هنـالداع 

زا یلم  عمجم  فـلا ) هداـم 31  دوش . یم  رازگرب  هیوناژ 2005  رثکادح 31  ای  ربماسد 2004  زا 31  شیپ  ناـکما  تروص  رد  یلم  عـمجم 
یسررب تافو  ای  يرانکرب  افعتسا ، تروص  رد  ار  نآ  ياضعا  ینیزگیاج  هوحن  هک  دنک  یم  عضو  ار  ینوناق  دوش و  یم  لیکشت  وضع   267

يالاب هدر  ياضعا  زا  - 2 دشابن . لاس  زا 30  رتمک  شرمع  یقارع و  ا - دـشاب : اراد  ار  لیذ  طیارـش  دـیاب  یلم  عمجم  دزمان  ب )  دـنک . یم 
ات دوب  هلحنم  ثعب  بزح  وـضع  هتـشذگ  رد  رگا  - 3 دشاب . هدـش  ینثتـسم  ینوناق  ياهانبم  ساسا  رب  هکنیا  رگم  دـشابن ، ثعب  هلحنم  بزح 

اضما دنک ، ادیپ  ار  يدزمان  قح  هکنآ  زا  شیپ  دوخ  هتـشذگ  طباور  مامت  زا  تئارب  رد  ار  ثعب  بزح  زا  تئارب  دنـس  دیاب  لاعف  وضع  هجرد 
رد ای  هتفگ  غورد  هک  دش  تباث  هاگداد  رد  رگا  دشاب و  هتـشادن  یطابترا  هنوگ  چیه  ثعب  هلحنم  بزح  نامزاس  اب  هک  دنک  دای  مسق  دـنک و 
ای قباس  میژر  رگبوکرس  ياه  هاگتسد  هب  نابـستنم  زا  - 4 دـهد . یم  تسد  زا  یلم  عمجم  رد  ار  دوخ  یـسرک  هدرک ، يراـکبیرف  دروم  نیا 

عورشمان ياه  تورث  هب  یمومع  لاوما  زا  هدافتـسا  ءوس  قیرط  زا  - 5 دشابن . دنا ، هتشاد  تسد  یقارع  نادنورهش  بوکرـس  رد  هک  یناسک 
لقادح ای  ملپید  كردـم  - 7 دـشاب . روهـشم  راـتفر  نسح  هب  هکنیا  دـشابن و  تفع  یفاـنم  میارج  هب  موکحم  - 6 دشاب . هدرکن  ادـیپ  تسد 

دوخ يارب  یلخاد  همانساسا  کی  یلم  عمجم  فلا ) هدام 32  دشابن . حلسم  ياهورین  وضع  يدزمان ، ماگنه  هب  - 8 دشاب . هتشاد  ار  نآ  لداعم 
نیلوا دنکن ، اضتقا  ار  نآ  یلخاد  همانـساسا  ساسا  رب  صاخ  طیارـش  هکنیا  رگم  دـنک  یم  رازگرب  ینلع  ار  دوخ  تاسلج  دـنک و  یم  نییعت 

باختنا نواعم  ود  سیئر و  کی  دوخ  ياضعا  نیب  زا  یلم  عمجم  ب ) درک . دـنهاوخ  تسایر  نس  رظن  زا  اـضعا  نیرتگرزب  ار  عمجم  هسلج 
نیمود يو  زا  دعب  هک  تسا  یسک  يو  لوا  نواعم  دنک ، زارحا  تسپ  نیا  يارب  ار  ارآ  رثادح  هک  تسا  یـسک  یلم  عمجم  سیئر  دنک ، یم 
تروص هب  هکنآ  رگم  دـنک  یمن  تکرـش  اه  یـسررب  اه و  هشقانم  رد  اما  دـهدب  يار  يا  هلاـسم  ره  رد  دـیاب  سیئر  دروآ ، تسد  هب  ار  ارآ 
ینوناق سیون  شیپ  دروم  رد  يریگ  يار  ج ) دـنک . يریگ  هرانک  هلاسم  نیا  دروم  رد  میقتـسم  ینارنخـس  زا  شیپ  هسلج  تساـیر  زا  تقوم 
لقادح ندـناوخ  راب  ره  نایم  هکنیا  دوش و  هدـناوخ  عمجم  يداع  تسـشن  رد  راب  ود  هکنآ  زا  سپ  رگم  دریگ  یمن  تروص  یلم  عمجم  رد 

( فلا هدام 33  دریگ . رارق  عمجم  هسلج  راک  روتـسد  رد  يریگ  يار  زا  شیپ  زور  راهچ  نوناـق  سیون  شیپ  هکنیا  دـتفیب و  هلـصاف  زور  ود 
دوـش و یم  نـالعا  تـبث و  وـضع  ره  زا  يریگ  يار  دوـش و  یم  رـشتنم  طبـض و  اـه  ینارنخـس  دوـب و  دـهاوخ  ینلع  یلم  عـمجم  تاـسلج 

. دنک حیرصت  ار  نآ  ریغ  تقوم ) یساسا  ) نوناق نیا  هکنیا  رگم  دوش  یم  ماجنا  يداع  تیرثکا  اب  یلم  عمجم  رد  تامیمصت 

( موس تمسق  ) خساپ

هب طوبرم  نیناوق  سیون  شیپ  هلمج  زا  ناریزو  ياروـش  يوـس  زا  يداهنـشیپ  نیناوـق  حـیاول  سیوـن  شیپ  دروـم  رد  دـیاب  یلم  عـمجم  ب )
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یـسررب و ار  نآ  مه  یلم  عمجم  دریگ و  یم  تروص  ناریزو  ياروش  طـسوت  اـهنت  یمومع  هجدوـب  حـیاول  میدـقت  ج ) دـهدب . رظن  هجدوـب 
شیازفا ناریزو  ياروش  هب  یمومع ، هجدوب  غلابم  لک  شهاک  هجدوب و  لوصف  ییاجباج  نمـض  دـناوت  یم  یلم  عمجم  دـنک ، یم  بیوصت 
همانساسا ساسا  رب  ار  نیناوق  سیون  شیپ  داهنشیپ  قح  یلم  عمجم  ياضعا  د ) دهد . داهنشیپ  ترورـض  ماگنه  هب  ار  اه  هنیزه  غلابم  عومجم 

نآ یجراخ  زواجت  لباقم  رد  نطو  زا  عافد  فده  اب  اهنت  تسا و  عونمم  روشک  زا  جراخ  هب  قارع  حلـسم  ياهورین  مازعا  ه ) دنراد . یلخاد 
رد اـهنت  یللملا  نیب  تاـقفاوت  اـهدادرارق و  دـقع  و ) تـسا . نـکمم  ناریزو  ياروـش  تساوـخرد  یلم و  عـمجم  تقفاوـم  تروـص  رد  مـه 

ياروش ياضعا  هلمج  زا  ییارجا  نیلووسم  حاـضیتسا  قح  نآ ، ياـه  هتیمک  یلم و  عمجم  یتراـظن  لـمع  ز ) تسا . یلم  عمجم  تیحـالص 
ییوجزاب و قیقحت و  لماش  قح  نیا  دـهد و  یم  عمجم  هب  ار  هیرجم  هوق  رگید  لووسم  ره  ریزو و  تسخن  لماش  ناریزو  ياروش  یتساـیر ،
زا عمجم  تاـسلج  يرازگرب  لـالخ  رد  یلم  عمجم  ياـضعا  هداـم 34  دوش . یم  دارفا  راـضحا  يارب  رماوا  رودـص  تاـعالطا و  تساوخرد 
لاح نیا  اب  دـنوش  هدـناوخارف  هاگداد  لباقم  رد  دروم  نیا  رد  همکاـحم  يارب  عمجم  ياـضعا  زا  کـی  چـیه  دنتـسه و  رادروخرب  تینوصم 

عمجم هک  یمرج  باکترا  هب  مهتم  وضع  نیا  هکنیا  رگم  تسین  زئاج  یلم  عمجم  تاسلج  يرازگرب  لـالخ  رد  عمجم  وضع  ره  يریگتـسد 
هیرجم هوق  مجنپ :  لصف  دـننک . تشادزاب  مرج  ینلع  باکترا  ماـگنه  هب  ار  وضع  نیا  هکنیا  اـی  دـنک  تقفاوم  يو  زا  تینوصم  وغل  اـب  یلم 

دهد یم  لیکـشت  ار  یتسایر  ياروش  هک  دنک  یم  باختنا  يو  يارب  نواعم  ود  سیئر و  کی  یلم ، عمجم  فلا ) هدام 35  یلاقتنا  تموکح 
تیرثکا اب  تسیل و  کی  اب  یتسایر  ياروش  باختنا  هک  تسا  روشک  یلاع  روما  رب  تراظن  قارع و  تیمکاح  یگدنیامن  نآ  تیرومام  هک 

اب ار  یتساـیر  ياروش  ياـضعا  زا  کـی  ره  راـنکرب  قح  تیحالـص و  یلم  عمجم  دریگ . یم  تروـص  یلم  عـمجم  ياـضعا  يارآ  موـس  ود 
عمجم دنامب  یلاخ  یتسایر  ياروش  رد  یتسپ  هک  یتروص  رد  دراد و  مزال  یگتسیاش  ای  تقایل  نتشادن  تروص  رد  ارآ  مراهچ  هس  تیرثکا 

هژیو طیارـش  نامه  یتسایر  ياروش  ياـضعا  باـختنا  يارب  مزـال  طیارـش  ب ) دـننک . یم  باـختنا  ار  نآ  نیـشناج  اـضعا  موس  ود  اـب  یلم 
-3 دنشاب . رادروخرب  یکاپ  تمالس و  ترهش و  نسح  زا  - 2 دشاب . لاس  لقادح 40  اهنآ  نس  - 1 تسا : لیذ  حرش  هب  یلم  عمجم  ياضعا 

بوکرس رد  - 4 دشاب . هدوب  بزح  وضع  هک  یتروص  رد  دـشاب  هدرک  كرت  نآ  ینوگنرـس  زا  شیپ  لاس  لقادح 10  ار  ثعب  هلحنم  بزح 
ياروش ج ) دشاب . هدشن  بکترم  قارع  تلم  دض  رب  یتایانج  دشاب و  هدرکن  تکرـش  قارع )  بونج  نایعیـش  راتـشک   ) لاس 1991 هضافتنا 
ياروش هدام 37  دـشاب . رگید  وضع  نیـشناج  دـناوت  یمن  اضعا  زا  کی  چـیه  دـنک و  یم  ذاختا  یلک  قفاوت  اب  ار  دوخ  تامیمـصت  یتسایر 

اب ات  ددرگ  یم  رب  یلم  عمجم  هب  رگید  راب  نوناـق  تروص  نیا  رد  دـنک ، وتو  ار  یلم  عمجم  يوس  زا  هرداـص  نوناـق  ره  دـناوت  یم  یتساـیر 
تـسخن یتسایر ، ياروش  فلا ) هدام 38  دـشکب . لوط  زور  زا 30  شیب  دـیابن  تدـم  نیاو  دوش  بیوصت  وتو  لـباق  ریغ  موس  ود  تیرثـکا 

ریزو و تسخن  دـنوش ، یم  باـختنا  ریزو  تسخن  داهنـشیپ  هب  اـنب  ناریزو  ياروـش  ياـضعا  دـنک و  یم  یفرعم  تیرثـکا  قـفاوت  اـب  ار  ریزو 
ياروش ياضعا  دـننک . شالت  دوخ  تیلاعف  عورـش  زا  شیپ  یلم  عمجم  قلطم  تیرثکا  دامتعا  يار  بسک  يارب  نآ  زا  سپ  ناریزو  ياروش 
یفرعم تیلووسم  تسکش ،  تروص  رد  دننک  لصاح  یلک  قفاوت  يریزو  تسخن  يارب  دزمان  کی  يور  کی  رب  هتفه  ود  لوط  رد  یتسایر 

کی لالخ  رد  ریزو  تسخن  رگا  دنهد و  يار  موس  ود  تیرثکا  اب  دیاب  یلم  عمجم  تلاح  نیا  رد  ددرگ  یم  رب  یلم  عمجم  هب  ریزو  تسخن 
یگتـسیاش طیارـش و  ب ) دنک . یم  یفرعم  ار  يرگید  ریزو  تسخن  یتسایر  ياروش  دنک ، یفرعم  ار  ناریزو  ياروش  ياضعا  تسناوتن  هام 

هب ماگنه  هب  لاس  زا 35  رتمک  دیابن  يو  رمع  هکنیا  زج  دشاب  یتسایر  ياروش  ياضعا  رد  دیاب  هک  تسا  یطیارـش  نامه  ریزو  تسخن  ياه 
دروم رد  وگتفگ  فده  اب  ار  یناگدـنیامن  یتسایر ، ياروش  تقفاوم  اب  ناریزو  ياروش  هدام 39  دشاب . رتمک  تیلووسم  نیا  نتفرگ  هدـهع 

نیا بیوصت  يارب  ار  ینوناـق  دـهاوخ  یم  یلم  عمجم  زا  مه  یتساـیر  ياروـش  دـنک و  یم  نییعت  یللملا  نیب  تاـقفاوت  اـه و  هدـهاعم  دـقع 
یتافیرـشت فادها  يارب  اهنت  ار  قارع  حلـسم  ياهورین  یلاع  یهدنامرف  تیرومام   ، یتسایر ياروش  ب ) دنک . رداص  تاقفاوت  اه و  هدهاعم 
یهدنامرف دراد ، ار  تروشم  هئارا  حیـضوت و  عالطا و  بسک  قح  اهنت  درادـن  یهدـنامرف  تردـق  قح  تشاد و  دـهاوخ  هدـهع  هب  مسارم  و 

حلـسم ياهورین  یماظن  یهدـنامرف  بتارم  هلـسلس  عاـفد و  ریزو  هاـگنآ  ریزو  تسخن  بیترت  هب  یتاـیلمع  رظن  زا  یماـظن  روما  رد  یتاـیلمع 
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هب انب  ار  یلاع  هاگداد  ياضعا  سیئر و  هدمآ ، لصفم  روط  هب  نوناق  نیا  مشـش  لصف  رد  نآ  فیاظو  هک  یتسایر  ياروش  ج ) دوب . دـهاوخ 
ياهورین هیاپدنلب  نارـسفا  زین  لک و  تاعالطا  نامزاس  لک  ریدـم  ناریزو  ياروش  د ) درک . دـهاوخ  نییعت  ار  یئاضق  یلاع  ياروش  هیـصوت 

( فلا هدام 40  دسرب . یلم  عمجمرضاح  ياضعا  يداع  تیرثکا  بیوصت  هب  دیاب  هک  دنک  یم  نییعت  ار  دراد  الاب  هب  پیترس  هجرد  زا  حلسم 
تروص هب  ار  ناریزو  اـی  ریزو  تسخن  زا  هچ  داـمتعا  بلـس  قح  عـمجم  دنتـسه ، لووـسم  یلم ،  عـمجم  لـباقم  رد  ناریزو  ریزو و  تسخن 

ارجا لباق  يدعب ) هدام 40 ب( دوش و  یم  لحنم  لماک  روط  هب  هنیباک  ریزو ، تسخن  زا  دامتعا  بلـس  تروص  رد  دراد  يدارفنا  ای  یهورگ 
یتدم ات  ناریزو  ریزو و  تسخن  دریگ ، تروص  يریگ  يار  ناریزو  ياروش  مامت  زا  دامتعا  بلـس  دروم  رد  هک  یتروص  رد  ب ) دوش . یم 

( تقوم یساسا  نوناق   ) هدام 38 ساسارب  دـیدج  ناریزو  ياروش  هک  ینامز  ات  دـنهد  یم  همادا  دوخ  فیاـظو  ماـجنا  هب  هاـم  کـی  زا  رتمک 
تقفاوم اـب  ناریزو  يراـنکرب  دـهد و  یم  ماـجنا  تلود  هرادا  يارب  ار  دوـخ  هنازور  ياـه  تیلووـسم  ریزو  تسخن  هدام 41  دوش . لیکـشت 

ینوناق ریبادـت  تیاعر  زا  سپ  لک  تیحالـص  نییعت  تایه  هیـصوت  هب  دـناوت  یم  یتساـیر  ياروش  تسا ، زاـجم  یلم  عمجم  قلطم  تیرثکا 
دوخ و تیلاـعف  يارب  ار  یلخاد  همانـساسا  ناریزو ، ياروـش  هداـم 42  دـنک . راـنکرب  ار  ریزو  تسخن  هلمج  زا  ناریزو  ياروـش  زا  يوـضع 
هب ار  نیناوق  سیون  شیپ  دـناوت  یم  نینچمه  ناریزو  ياروش  دـنک ، یم  هیهت  نیناوـق  يارجا  يارب  يرورـض  تاروتـسد  تاررقم و  رودـص 

ار رصاخ  ياه  هبتر  نادنمراک  رگید  ارفـس و  ترازو و  نیـشناج  دناوت  یم  دوخ  تارایتخا  ساسا  رب  ترازو  ره  دنک ، داهنـشیپ  یلم  عمجم 
، ددرگ یم  عاجرا  بیوصت  دـییات و  يارب  یتسایر  ياروش  هب  هلاسم  ندرک  دـیدناک  نیا  اب  ناریزو  ياروش  تقفاوم  زا  دـعب  اـت  دـنک  دزماـن 

هوق هدام 43 )  لاردـف  يراذـگنوناق  هوق  مشـش  لصف  دوش . یم  ذاختا  رـضاح  ياضعا  يداع  تیرثکا  اـب  ناریزو  ياروش  تامیمـصت  ماـمت 
، دنک تلاخد  نآ  راک  رد  دناوت  یمن  لاکـشا  زا  یلکـش  چیه  هب  يرتسگداد  ترازو  هلمج  زا  هیرجم  هوق  دـنک و  یم  لمع  لقتـسم  هیئاضق 
تسا ب) رادروخرب  هننقم  هیرجم و  ياوق  تلاخد  نودـب  نوناق  ساسا  رب  نامهتم  ندرک  موکحم  ای  هئربت  يارب  مات  تارایتخا  زا  هیئاضق  هوق 

عمجم ج ) دـشابن . اهنآ  راک  همادا  هب  زاین  نوناق  نیا  ساسا  رب  هکنیا  رگم  دـنهد  یم  همادا  دوخ  هفیظو  هب  نئوژ 2004  لوا  ات  لغاش  تاضق 
میمصت یلاردف ، نیناوق  يارجا  زا  یشان  لئاسم  رد  لاردف  ياه  هاگداد  د ) دنک . یم  بیوصت  هیئاضق  هوق  يارب  یفاک  لقتسم و  هجدوب  یلم 

اب اه  تلایا  رد  اه  هاگداد  نیا  سیـسات  تسا و  لاردف  تموکح  تارایتخا  زا  اهنت  اه  هاگداد  نیا  لیکـشت  دنهد ، یم  ماجنا  ار  یئاهن  يریگ 
نآ میقم  تاضق  اهنآ ،  لاقتنا  ای  مکاحم  نیا  تاضق  نییعت  يارب  تیولوا  دوب و  دـهاوخ  نکمم  اه  تلایا  ییاضق  ياهاروش  ياسور  ینزیار 

: لاردف یلاع  هاگداد  تارایتخا  ب ) دش . دهاوخ  لیکشت  لاردف  یلاع  هاگداد  مان  هب  قارع  رد  یهاگداد  فلا ) هدام 44  دوب . دهاوخ  تلایا 
اه يرادرهش  اه و  ناتسا  ياه  هرادا  یتلایا و  ياه  تموکح  قارع و  یلاقتنا  تموکح  نایم  تایاکش  رد  یلـصا  يراصحنا و  تارایتخا  - 1
زا هرداص  تاررقم  ای  نیناوق  تسا  دقتعم  هک  ییاه  تیاکش  هب  یگدیـسر  رد  یلـصا  يراصحنا و  تارایتخا  - 2 دراد . یلحم  ياه  هرادا  و 

هداعلا قوف  تاراـیتخا  - 3 دـنرادن . قباـطت  یناوخمه و  تقوم ) یـساسا  ) نوناـق نیا  اـب  هریغ  یتلاـیا و  ياـه  تموکح  اـی  لاردـف  تموکح 
اب یتاررقم  ای  مکح  ای  نوناق  هک  داد  مکح  لاردـف  یلاع  هاگداد  رگا  ج ) دـنک . یم  نییعت  لاردـف  نوناق  ار  لاردـف  یلاع  هاگداد  یلاـمتحا 

، مزـال ریبادـت  اـب  لاردـف  یلاـع  هاـگداد  د ) دوش . یم  یقلت  یغلم  لـطاب و  تاررقم  اـی  نوناـق  نیا  درادـن ، یناوخمه  تقوم  یـساسا  نوناـق 
ار دوخ  تامیمصت  دهد ، یم  رما  نیا  يارب  مه  لیکو  هزاجا  هدرک و  یگدیسر  اه  تیاکش  هب  ات  دنک  یم  عضو  دوخ  يارب  ار  يا  همانـساسا 

نیا هک  دشاب  موس  ود  تیرثکا  اب  دـیاب  هک  هدام 44 ب  رد  جردنم  ياه  تیاکـش  هب  طوبرم  تامیمـصت  زج  هب  دریگ  یم  يداع  تیرثکا  اب 
یلاع هاـگداد  ه ) تسا . رادروخرب  دوخ  تامیمـصت  يارجا  رد  قلطم  تردـق  زا  لاردـف  یلاـع  هاـگداد  دوب ، دـهاوخ  روآ  مازلا  تامیمـصت 

ار رفن  ات 27  مکتـسد 18  اهتلایا  یئاضق  ياهاروش  اب  تروشم  ینزیار و  اب  یئاضق  یلاع  ياروش  هک  دوب  دهاوخ  وضع  زا 9  لکشتم  لاردف 
رثا رب  هک  یلاخ  ياج  ره  يارب  وضع  هس  یفرعم  هب  هویـش  نامه  هب  درک و  دهاوخ  یفرعم  روکذـم  هاگداد  رد  یلاخ  ياهاج  ندرک  رپ  يارب 

ناونع هب  ار  اهنآ  زا  یکی  نییعت و  ار  هاگداد  نیا  ياضعا  یتسایر  ياروش  دنک ، یم  مادـقا  دـیآ ، یم  دوجو  هب  يرانکرب  ای  افعتـسا  ای  تافو 
هدام 45 درک . دهاوخ  یفرعم  ار  دیدج  هرفن  هس  هورگ  یئاضق  یلاع  ياروش  باصتنا ، ره  اب  تفلاخم  تروص  رد  دـنک ، یم  باختنا  سیئر 
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، دنک یم  هرادا  اروش  هجدوب  دنک و  یم  تراظن  لاردـف  هیئاضق  هوق  رب  دریگ و  یم  هدـهع  رب  ار  ییاضق  ياروش  شقن  ییاضق  یلاع  ياروش 
لک سیئر  لاردف ، فانیتسا  ياه  هاگداد  ياسور  لاردف ، رظن  دـیدجت  هاگداد  نینواعم  سیئر و  لاردـف ، یلاع  هاگداد  سیئر  زا  اروش  نیا 
دریگ یم  تسد  هب  ار  ییاضق  یلاع  ياروش  تسایر  لاردف ، یلاع  هاگداد  سیئر  دوش ، یم  لیکـشت  نآ  نینواعم  یتلایا و  فانیتسا  هاگداد 

لاردف ییاضق  هاگتسد  فلا ) هدام 46  دریگ . یم  هدـهع  هب  ار  اروش  تسایر  لاردـف  رظن  دـیدجت  هاـگداد  سیئر  يو ، تبیغ  تروص  رد  و 
هاگداد فانیتسا و  هاگداد  يرفیک و  هژیو  هاگداد  کی و  هجرد  هاگداد  هلمجزا  ناتـسدرک  تلایا  زا  جراخرد  دوجوم  ياه  هاـگداد  لـماش 

زا مه  اه  هاگداد  نیا  تاضق  دراد و  ناکما  تقوم ) یـساسا  ) نوناق نیا  ساسا  رب  رتشیب  یلاردـف  ياـه  هاـگداد  لیکـشت  تسا ، رظن  دـیدجت 
هدرک نییعت  ار  تاضق  نییعت  يارب  ار  مزال  ياه  یگتسیاش  طیارـش و  تقوم  یـساسا  نوناق  دنوش ، یم  باختنا  ییاضق  یلاع  ياروش  يوس 

تامیمصت رگید  زا  لقتسم  ادج و  یتامیمـصت  ناتـسدرک  تلایا  ياه  هاگداد  هلمج  زا  یلحم  یتلایا و  ياه  هاگداد  تامیمـصت  ب ) تسا .
هدام 47 دوش . یم  يرگنزاب  لاردـف  هیئاضق  هوق  يوس  زا  لاردـف  نوناق  ای  تقوم  یـساسا  نوناق  اـب  ضراـعت  تروص  رد  اـما  دوش  یم  یقلت 
هب ای  دوش  موکحم  داسف  ای  تفع  یفانم  مرج  هب  هک  تسا  نکمم  یتروص  رد  اهنت  ییاـضق  یلاـع  ياروش  ياـضعا  زا  یکی  اـی  یـضاق  لزع 

تروص یتسایر  ياروش  تقفاوم  ناریزو و  ياروش  میمـصت  ییاضق و  یلاع  ياروش  هیـصوت  هب  انب  يو  لزع  دوشر ، اـچد  یناوتاـن  صقن و 
تایه هژیو و  هاگداد  متفه  لصف  تسا . عونمم  يو  تمدخ  تدم  لوط  رد  لیلد  ره  هب  نآ  عطق  ای  یـضاق  قوقح  شهاک  تفرگ ، دـهاوخ 

روط هب  نوناق  نیا  دشاب ، یم  ارجا  لباق  هدش و  دییات  رد 10/12/2003  هرداص  يرفیک  هژیو  هاگداد  لیکشت  نوناق  فلا ) هدام 48  یلم  ياه 
بوچراـچ رد  هک  یلئاـسم  هب  یگدیـسر  تیحالـص  يرگید  هاـگداد  چـیه  ب ) دـنک . یم  نییعت  ار  نآ  تامادـقا  تاراـیتخا و  يراـصحنا 

نییعت ج ) دهد . هزاجا  ار  نآ  يرفیک  هژیو  هاگداد  سیـسات  نوناق  صن  هک  يا  هزادـنا  هب  رگم  درادـن  تسا ، يرفیک  هژیو  هاگداد  تارایتخا 
یلم ياه  تایه  سیـسات  اب  فلا ) هدام 49  دریگ . یم  تروص  نآ  سیـسات  نوناق  رد  هدراو  نوتم  ساـسا  رب  يرفیک  هژیو  هاـگداد  تاـضق 

، دوش یم  تقفاوم  ثعب ، بزح  ینک  هشیر  یلم  تایه  تیکلام و  تافالتخا  لح  یلاـع  تاـیه  لـک و  تیحالـص  نییعت  یلم  تاـیه  دـننام 
نیا يارجا  زا  سپ  یلم  ياـه  تاـیه  نیا  ياـضعا  دوـش ، یم  دـییات  نوناـق  نیا  يارجا  زادـعب  هبناـج  دـنچ  ياـه  تاـیه  سیـسات  نـینچمه 

نوناق نیا  ساسا  رب  یلم  ياه  تایه  ياـضعا  نییعت  هدام 51 ب ) بلاطم  تیاعر  اب  دنهد  یم  همادا  دوخ  تیلاعف  هب  تقوم ) یـساسا  ) نوناق
هـصخشم قوقح  هب  طوبرم  هژیو  تادهعت  يارجا  فده  اب  ار  رـشب  قوقح  یلم  تایه  قارع ، یلاقتنا  تموکح  هدام 50  دریگ . یم  تروص 

سیراپ لوصا  یـساسا  رب  تایه  نیا  دـنک ، یگدیـسر  رـشب  قوقح  ضقن  هب  طوبرم  ياه  تیاکـش  هب  اـت  دـنک  یم  سیـسات  نوناـق  نیا  رد 
اه تیاکش  روما  رد  قیقحت  يارب  يرتفد  اه  تایه  نیا  دریگ ، یم  لکـش  یلم  ياه  نامزاس  تیلووسم  هژیو  للم و  نامزاس  يوس  زا  هرداص 
هدام 51 دراد . تسا ، نوناق  فالخ  یتموکح  تاماقم  راتفر  هکنیا  هب  تیاکش  ره  دروم  رد  قیقحت  تیحالص  رتفد  نیا  هک  تشاد  دنهاوخ 

( مراهچ تمسق  ) خساپ

ياه ناگرا  رد  ناونع  چـیه  هب  دـهد  یم  لیکـشت  ار  نآ  لاردـف  تموکح  هک  تایه  ره  ای  هژیو  هاـگداد  ياـضعا  زا  وضع  ره  يریگراـکب 
ياضعا تسا ، قداص  یلاقتنا  تموکح  هییاضق  ای  هننقم  هوق  هچ  هیرجم  هوق  رد  هچ  تیعونمم  نیا  تسا و  عونمم  نآ  زا  جراخ  ای  یتموکح 

، اه ناتسا  اه ، تلایا  متشه : لصف  دنروآرد . قیلعت  لاح  هب  ار  رگید  ریاود  رد  راک  روکذم ، هاگداد  رد  تیلاعف  لالخ  رد  دیابن  هژیو  هاگداد 
لاردف تموکح  رد  تردق  زکرمت  زا  عنام  هک  تسا  یلکش  هب  قارع  رد  یلاردف  متـسیس  حرط  هدام 52  یلحم  ياه  تایه  اـه و  يرادرهش 
تردق لامعا  یلاردـف  متـسیس  دوش ، قباس  ماظن  هیاس  رد  قانتخا  دادبتـسا و  اهلاسرارمتـسا  ثعاب  تسا  نکمم  تردـق  زکرمت  اریز  دـشاب ،

لاعف تکراشم  نادنورهش  هک  دحاو  هچراپکی و  قارع  ات  دنک  یم  قیوشت  اه  ناتسا  اه و  تلایا  مامت  رد  یلحم  نیلووسم  يوس  زا  ار  یلحم 
تلاـیا تموکح  فلا ) هداـم 53  دریگربرد . ار  دنـشاب ، هطلـس  زا  دازآ  هدـش و  نیمـضت  يو  قوقح  هتـشاد و  یتـموکح  روما  رد  يرثوـم  و 

ياـه ناتـسا  رد  عقاو  دـش ، یم  هرادا  سرام 2003  رد 19  روکذـم  تموکح  زا  شیپ  هک  یقطاـنم  یمـسر  تموکح  ناوـنع  هب  ناتـسدرک 
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نیا رد  هدراو  ناتـسدرک " تلایا  تموکح  ترابع "  دوش . یم  هتخانـش  تیمـسر  هب  اونین ،  یلاید و  كوکرک ، هینامیلـسو ، لیبرا  كوهد ،
ياه 18 ناتـسا  ياهزرم  ب ) تسا .  ناتـسدرک  یتلایا  هیئاضق  هوق  ناتـسدرک و  ناریزو  ياروش  ناتـسدرک ،  یلم  ياروش  ياـنعم  هب  نوناـق 

لیکـشت قح  كوکرک ،  دادـغب و  زج  هب  ناتـسدرک  تلایا  زا  جراخ  ياه  ناتـسا  ج ) دـننام . یم  یقاب  رییغت  نودـب  یلاقتنا  نارود  رد  هناـگ 
عمجم هب  هئارا  نمـض  ات  دنک  یم  داهنـشیپ  ار  اه  تلایا  نیا  لیکـشت  ياهراکوزاس  یقارع ،  تقوم  تموکح  دـنراد . دوخ  نیب  رد  ار  تلایا 
تلاـیا لیکـشت  دروم  رد  هژیو  نوناـق  بیوصت  اـب  یلم  عمجم  تقفاوم  رب  هوـالع  دـیاب  دوش  بیوصت  هداد و  رظن  نآ  دروم  رد  بختنم  یلم 

یگنهرف و يرادا و  قوقح  نوناق ،  نیا  د ) دـیآ . تسد  هب  مودـنارفر ) ) یـسرپ همه  قیرط  زا  هطوبرم  ياه  ناتـسا  نانکاس  تقفاوم  دـیدج ،
نانچمه ناتسدرک  تلایا  تموکح  ( فلا هدام 54  دنک . یم  نیمضت  ار  یقارع  نادنورهش  مامتو  اه  يروشآ  ینادلک  اه و  نمکرت  یـسایس 
تموکح يراصحنا  تاراـیتخا  هزوح  هب  طوبرم  هک  يدراوم  رد  رگم  دـهد  یم  همادا  یلاـقتنا  نارود  لوط  رد  دوخ  یلعف  ياـه  تیلاـعف  هب 

رب نآ  یلعف  درکلمع  اب  گنهامه  لاردـف  تموکح  يوس  زا  اه  تیرومام  نیا  زا  یلام  تیامح  دـشاب . هدرک ، دـیکات  نوناق  نیا  هک  لاردـف 
قح دریگ و  یم  هدهع  رب  ار  سیلپ  ياهورین  یلخاد و  تینما  رب  هرطیـس  ناتـسدرک  تلایا  تموکح  دریگ ، یم  تروص  ه )  ) هدام 25 ساسا 
یلم ياروش  هب  ناتسدرک  تلایا  لخاد  رد  لاردف  نیناوق  يارجا  درومرد  ب ) دراد . زین  ار  ناتسدرک  تلایا  لخاد  ضراوع  تایلام و  لامعا 

رد هدش  حیرصت  دراوم  زج  هب  دهد  رییغت  لیدعت و  ناتسدرک  هقطنم  لخاد  ار  نیناوق  نیا  زا  کی  ره  يارجا  دوش  یم  هداد  هزاجا  ناتـسدرک 
قح ناتـسا  ره  فلا ) هدام 55  تسا . لاردـف  تموکح  يراصحنا  تاراـیتخا  بوچراـچ  رد  طـقف  دراوم  نیا  اریز  د )  ) هداـم 44 هدام 25 و 

ای تلایا  تموکح  رد  وضع  ره  يرانکرب  دراد و  ار  یلحم  يرادرهـش و  ياه  ياروش  لیکـشت  رادناتـسا ، یفرعم  ناتـسا و  ياروش  لیکـشت 
رگم دریگ  یمن  تروص  نآ  نالووسم  زا  یکی  ای  لاردـف  تموکح  طسوت  یلحم  ای  يرادرهـش  ای  ناتـسا  ياـهاروش  وضع  ره  اـی  رادناتـسا 

ره ياضعا  زا  يوضع  ای  رادناتـسا  دـناوت  یمن  تلایا  تموکح  نینچمه  دوش ، مهتم  یمرج  هب  نوناق  ساسا  رب  هژیو  هاگداد  يوس  زا  هکنیا 
یلحم ای  يرادرهـش  ناتـسا ، ياروش  ياضعا  ای  نارادناتـسا  زا  کی  چیه  دنک و  رانکرب  ار  یلحم  ای  يرادرهـش  ای  ناتـسا  ياهاروش  زا  کی 

هدام 43 هدام 25 و  رد  هدش  صخشم  تارایتخا  اه و  تیحالص  هب  طوبرم  هک  يدراوم  رد  رگم  دنـشاب  یمن  لاردف  تموکح  هطلـس  تحت 
تموکح نوناـق  صن  بجوم  هب  ار  دوـخ  فیاـظو  ( 83 ریت  9)2004 يالوژ لوا  زا  ناتـسا  ياهاروش  ياـضعاو  نارادناتـسا  ب ) دـشاب . (د )

يریگ هرانک  دوخ  ماقم  زا  هنابلطواد  دارفا  نیا  زا  یکی  هکنیا  رگم  دنهد ، یم  همادا  لماک  میقتسم  دازآ  تاباختنا  يرازگرب  ماگنه  ات  یلحم 
رب یناوتان  ای  داسف  ای  تفع  یفانم  مرج  باکترا  لیلد  هب  ندـش  موکحم  رطاخ  هب  يالوژ 2004 ) لوا  خیرات ( نیا  زا  شیپ  يو  لزع  ای  دـنک 

ياه تساوخرد  دـیاب  هطوبرم  ياروش  اهاروش ، ياضعا  زا  یکی  ای  رادرهـش  ای  رادناتـسا  لزع  ماـگنه  دـشاب . هتفرگ  تروص  نوناـق  ساـسا 
هدش دـیکات  یلم  عمجم  تیوضع  هدام 33  رد  تیحالص  طیارـش  اما  دنک  تفایرد  تیوضع  يارب  ار  ناتـسا  میقم  طیارـش  دجاو  صاخـشا 

هب اه  ناتـسا  ياـهاروش  فلا ) هداـم 56  دروآ . تسد  هب  یلاـخ  یـسرک  ندرکرپ  يارب  ار  اروش  يارآ  تیرثـکا  دـیاب  دـیدج  دزماـن  تسا ، 
هجدوب ترازو و  هنالاس  ياه  حرط  يرگنزاب  هلمج  زا  ناتـسا  لخاد  يراج  لاردـف  ترازو  تایلمع  ندرک  گنهامه  رد  لاردـف  تموکح 

یم نیمات  تلود  یمومع  هجدوب  زا  ناتسا  ياهاروش  یلام  عبانم  دنک ، یم  کمک  ناتـسا  نامه  رد  يراج  ياه  تیلاعف  دروم  رد  اهنآ  ياه 
دنور یهد  نامزاس  ضراوع و  تایلام و  لامعا  قیرط  زا  لقتـسم  لکـش  هب  تادراو  شیازفا  دـننام  دـنراد  یتاراـیتخا  اـهاروش ، نیا  دوش و 

نامزاس یللملا و  نیب  ياه  نامزاس  اب  تکراشم  ای  ناتـسا  حطـس  رد  نآ  يارجا  اه و  حرط  يزادنا  هار  هب  ندـیزرو  تردابم  ناتـسا و  هرادا 
طبترم ياهاروش  رگید  قطانم و  اه و  ناتسا  ياهاروش  لاردف ب ) نیناوق  اب  گنهامه  رگید  ياه  تیلاعف  هب  ندز  تسد  یتلود و  ریغ  ياه 

حرط رد  يرگنزاب  قیرط  زا  اه  کمک  نیا  دـننک  یم  کمک  یمومع  تامدـخ  هئارا  دوخ و  ياه  تیلووسم  ماـجنا  رد  لاردـف  تموکح  هب 
دـنک و یم  عفر  زیمآ  تملاسم  یلکـش  هب  ار  یلحم  عفانم  اهزاین و  اه ، حرط  نیا  هکنیا  رب  دـیکات  روکذـم و  قطانمرد  لاردـف  یترازو  ياه 

نامزاس نآ ، ظفح  تایلام و  ضراوع و  عضو  یلحم و  تادراو  هیلکو  یمومع  هجدوب  ریبادت  قیرط  زا  یلحم  هجدوب  ياه  ترورـض  نییعت 
نامزاس یللملا و  نیب  ياه  نامزاس  اب  تکراشم  ای  ییاـهنت و  هب  نآ  يارجا  یلحم و  ياـه  هژورپ  يزادـنا  هار  یلحم و  هرادا  تاـیلمع  یهد 

زا 405قوقح هحفص 92 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


، دشاب یلمع  هک  یئاج  ات  لاردـف  تموکح  ج ) دوشیم . لماشار  ، دـشاب نوناق  نیا  اب  گنهامه  هک  رگید  تامادـقا  ماجنا  یتلود و  ریغ  ياه 
ياهدحاو یهد  ناماس  دهد ، یم  اه  ناتـسا  يا و  هقطنم  یلحم ، ياه  هرادا  هب  دنمنوناق  لکـش  هب  رتشیب  تارایتخا  ياطعا  يارب  ار  يریبادـت 

هرادا هب  نینچمه  دریگ  یم  تروص  تردف  زکرمت  مدـع  لصا  ساسا  رب  ناتـسدرک  تلایا  تموکح  هلمج  زا  اه  ناتـسا  ياه  هرادا  یتلایا و 
 ، تسین یقارع  یلاـقتنا  تموـکح  راـصحنا  رد  هک  یتاراـیتخا  ماـمت  فـلا ) هداـم 57  دوش . یم  اـطعا  یتاراـیتخا  یلحم  يرادرهـش و  ياـه 

نکمم یتموکح  بسانم  ياه  نامزاس  سیـسات  زا  سپ  هلـصافالب  نیا  دنـشاب و  هتـشادار  نآ  دـنناوت  یم  اه  ناتـسا  یتلایا و  ياه  تموکح 
دعوم نامه  رد  ناتـسدرک  یلم  سلجم  ای  اروش  تاباختنا  دوش و  یم  رازگرب  قارع  قطانم  مامت  رد  اه  ناتـسا  ياروش  تاباختنا  ب ) تسا .

یلاع تایه  هژیو  هب  قارع  یلاـقتنا  تموکح  فلا ) هدام 58  دش . دـهاوخ  رازگرب  دورن ، رتارف  ربماسد 2005  زا 31  هک  تاباختنا  يرازگرب 
رییغت رد  قباس  میژر  تامادقا  هک  یملظ  عفر  يارب  يریبادت  تعرـس  هب  دیاب  لووسم  ياه  فرط  رگید  تیکلام و  هب  طوبرم  تافالتخا  عفر 
هقطنم لخاد  زا  يرابجا  ترجاهم  اهنآ و  ینوکسم  نکاما  زا  دارفا  دیعبت  ندناچوک و  اب  كوکرک  هلمج  زا  نیعم  قطانم  یتیعمج  تیعـضو 

هداد و ماجنا  تیموق  حالـصا  قیرط  زا  ار  نیا  دـنک و  ذاختا  راک  زا  ناـنکاس  ندرک  مورحم  هقطنم و  اـب  هبیرغ  دارفا  ناکـساو  نآ  جراـخ  و 
هدـنار نیرجاهم و  ناگدـش و  دـیعبت  ناـمیقم و  درومرد  - 1 دـهد : ماجنا  ار  لـیذ  تامادـقا  دـیاب  یلاـقتنا  تموکح  ملظ  نیا  ناـمرد  يارب 

دیاب یلوقعم  نامز  رد  تموکح  دـهد و  ماجنا  ار  رگید  ینوناق  ریبادـت  تیکلام و  تافالتخا  عفر  یلاع  تایه  نوناق  اـب  گـنهامه  ناگدـش 
هب يا  هنالداع  تمارغ  دـیاب  دـشاب ،  لکـشم  تموکح  يارب  رما  نیا  هک  یتروص  رد  دـناسرب و  ناشدوخ  لاوما  لزاـنم و  هب  ار  نآ  ناـنکاس 

هدام 10 ساسا  رب  اهنآ  دروم  رد  دـیاب  تموکح  دـنا  هدـش  لـقتنم  نیعم  یـضارا  قطاـنم و  هب  هک  يدارفا  درومرد  - 2 دـنک . تخادرپ  اهنآ 
يوس زا  ییاه  تمارغ  تخادرپ  ناکما  نیمـضت  ای  ددـجم  ناکـسا  ناکما  نیمـضت  يارب  تیکلام ،  تافالتخا  لح  يارب  یلاع  تایه  نوناق 

هب تمارغ  تفایرد  ناکما  ای  دنا  هدمآ  اجنآ  زا  هک  یناتـسا  رد  اهنآ  تماقا  رقم  کیدزن  رد  اهنآ  هب  دـیدج  یـضارا  میلـست  ناکما  ای  تلود 
رطاـخ هب  رگید  یتـشیعم  لـئاسو  اـی  مادختـسا  زا  هـک  يدارفا  دروـم  رد  - 3 دـنک . يریگ  میمـصت  قطاـنم  نآ  هب  لاـقتنا  ياـه  هنیزه  رطاـخ 

-4 دنک . مهارف  ناشیارب  قطانم  نآ  رد  ار  يدیدج  یلغـش  ياه  تصرف  دیاب  تموکح  دنا  هدش  مورحم  یتماقا  نکاما  زا  يرابجا  ترجاهم 
یموق یگتسباو  یلم و  تیوه  نییعت  قح  ررضتم  صاخشا  هب  هدرک و  وغل  ار  هطوبرم  نیناوق  مامت  دیاب  تموکح  تیموق ، حالـصا  دروم  رد 

سیئر و اذل  تفرگ  هچیزاب  هب  یـسایس  فادها  ققحت  فده  اب  ار  هریغ  يرادا و  ياهزرم  قباس ،  میژر  ب ) دهدب . راشف  ای  رابجا  نودـب  ار 
سیئر هک  یتروص  رد  دـنک ، لح  یـسررب و  ار  هنالداعان  تارییغت  نیا  یلم  عمجم  هب  ییاـه  هیـصوت  هئارا  اـب  دـیاب  قارع  یلاـقتنا  تموکح 

نیا یـسررب  يارب  ار  فرط  یب  یـضاق  کی  دـیاب  یتساـیر  ياروش  دروآ ، تسد  هب  ار  هیـصوت  زا  يا  هعومجم  دروم  رد  یلک  قفاوت  دـناوتن 
یتسایر ياروش  دـسرب ، قفاوت  هب  مکح  یـضاق و  دروم  رد  دـناوتن  یتسایر  ياروش  هک  یتروص  رد  دـنک  نییعت  اه  هیـصوت  هئارا  عوضوم و 

دروم یـضارا  یئاهن  لح  ج ) دنک . نییعت  بولطم  تیمکح  يارب  ار  يربتعم  یللملا  نیب  تیـصخش  دـهاوخب  للم  نامزاس  لک  ریبد  زا  دـیاب 
نوناق هدـش و  رازگرب  فافـش  هنالداع و  یتیعمج  يرامـشرس  هدـش ، لیمکت  رکذـلا  قوف  ریبادـت  هک  ینامز  هب  كوکرک  هلمج  زا  فالتخا 
نارود زا  دعب  هلحرم  مهن =  لصف  دشاب . گنهامه  تلادع  لوصا  هب  هلاسم  نیا  لح  دیاب  دوش ،  یم  لوکوم  دوش ، بیوصت  یمیاد  یساسا 
راـتفر يارب  رگید  راـب  قارع  حلـسم  ياـهورین  هکنیا  رب  ینبم  دراد  دوخ  رد  ار  ییاـه  تنامـض  میاد  یـساسا  نوناـق  فلا ) هدام 59  یلاـقتنا 
روشک کی  ناونع  هب  قارع  هاگیاج  اب  گنهامه  ماگمه و  ب ) دش . دنهاوخن  هتفرگ  راک  هب  اهنآ  بوکرس  قارع و  تلم  دض  رب  یتسیرورت 

، یلاـقتنا هلحرم  قیرط  زا  مسیرورت  اـب  هزراـبم  حلـصو و  تینما  ظـفح  رد  رگید  ياـهروشک  اـب  يراـکمه  هب  شلیاـمت  تیمکاـح و  ياراد 
تینما ياروش  همانعطق 1511  ساسا  رب  دحاو  یهدنامرف  تحت  قارع  رد  لغاش  یتیلمدنچ  ياهورین  رد  یـساسا  تکراشم  حلـسم  ياهورین 

دیدج تموکح  باختنا  یمیاد و  یـساسا  نوناق  بیوصت  ماگنه  هب  رما  نیا  تشاد  دنهاوخ  هطوبرم  يدـعب  ياه  همانعطق  لاس 2003 و  رد 
، تیمکاـح ياراد  روشک  کـی  ناونع  هب  قارع  هاـگیاج  اـب  گـنهامه  تردـق و  لاـقتنا  اـب  ج ) دـش . دـهاوخ  نکمم  نوناـق  نیا  ساـسا  رب 
رد رـضاح  یتیلم  دنچ  ياهورین  ياه  تیلاعف  صوصخ  رد  روآ  مازلا  یللملا  نیب  تاقفاوت  دقع  رایتخا  تیحالـص و  قارع  یلاقتنا  تموکح 
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ياروش هطوبرم  يدـعب  ياه  همانعطق  تشاد و  دـهاوخ  تینما  ياروش  همانعطق 1511  طیارـش  ساسارب  دحاو و  یهدـنامرف  تحت  ار  قارع 
لاس 2003 هرامش 1511  تینما  ياروش  همانعطقرب  بترتم  ای  تاقفاوت  نیا  رب  بترتم  تامازلا  قوقح و  رب  نوناق  نیا  رد  يریثات  چیه  تینما 

هار زا  ار  تیلووسم  نیا  عمجم  نیا  دنک و  نیودت  ار  قارع  یمیاد  یـساسا  نوناق  سیون  شیپ  دـیاب  یلم  عمجم  هدام 60  تشاذگ . دهاوخن 
مامت رد  يا  هرود  لاعف و  ینلع و  ياه  ییامهدرگ  يرازگرب  اب  یساسا  نوناق  دروم  رد  تاسلج  تارکاذم و  قیوشت  هلمج  زا  فلتخم  ياه 
بسک یمیاد  یساسا  نوناق  نیودت  دنور  لالخ  رد  یقارع  نادنورهـش  ياهداهنـشیپ  تفایرد  یهورگ و  ياه  هناسر  قیرط  زا  قارع  قطانم 

ب) دناسرب . نایاپ  هب  تسوگآ 2005  رثکادح 15  ات  ار  یمیاد  یـساسا  نوناق  سیون  شیپ  دـیاب  یلم  عمجم  فلا ) هدام 61  درک . دهاوخ 
هـس تیعمج  موس  ود  هک  یتروص  رد  ج ) دوش . یم  هئارا  قارع  تلم  دییات  يارب  یـسرپ  همه  نایرج  رد  یمیاد  یـساسا  نوناق  سیون  شیپ 

دنچره تسا  هدوبن  زیمآ  تیقفوم  یـسرپ  همه  ینعی  تسا  یغلم  نوناق  نیا  دننکن  لوبق  ار  یمیاد  یـساسا  نوناق  یـسرپ  همه  نیا  رد  ناتـسا 
تاباختنا دسرب ، تیرثکا  دییات  هب  یـسرپ  همه  رد  یمیاد  یـساسا  نوناق  هک  یتروص  رد  د ) دـننک . تقفاوم  نآ  اب  ناگدـنهد  يار  تیرثکا 

زاغآ ربماسد  ات 31  اتیاهن  ار  دوخ  فیاظو  دیدج  تموکح  دوش و  یم  رازگرب  هیوناژ 2005  رثکادح 15  ات  یمیاد  تموکح  لیکشت  يارب 
یلم عمجم  لیکـشت  يارب  تاباختنا  دوش و  یم  لـحنم  یلم  عمجم  دوشن ، دـییات  یمیاد  یـساسا  نوناـق  یـسرپ ،  همه  رد  رگا  ه ) دـنک . یم 

ات اتیاهن  ار  دوخ  فیاظو  ماگنه  نآ  رد  قارع  دیدج  یلاقتنا  تموکح  یلم و  عمجم  دوش ، یم  رازگرب  ربماسد 2005  رثکادح 15  ات  دیدج 
دیدج نوناق  سیون  شیپ  نیودت  یئاهن  ياه  نامز  دـنهد ، یم  همادا  دوخ  فیاظو  هب  نوناق  نیا  ساسا  رب  ودرک  دـنهاوخ  زاغآ  ربماسد   31
دهاوخ قارع  یـساسا  نوناق  سیون  شیپ  نیودت  رومام  دـیدج  یلم  عمجم  دورن  رتارف  لاس  کی  زا  یمیاد  یـساسا  نوناق  نیودـت  رطاخ  هب 

تسوگآ 2005 لوا  رثکادـح  ات  یتسایر  ياروش  هب  دـناوت  یم  اضعا  تیرثکا  تقفاوم  اـب  یلم  عمجم  سیئر  ترورـض ، ماـگنه  هب  و ) دوب .
تروص نآ  رد  زین  یتسایر  ياروش  دراد و  یمیاد  یـساسا  نوناق  سیون  شیپ  نیودـت  لیمکت  يارب  يرتشیب  نامز  هب  زاـین  هک  دـنک  دـیکات 

، یلم عمجم  رگا  ز ) تسین . زئاج  رگید  راب  يارب  تدـم  نیا  دـیدمت  دـنک و  یم  دـیدمت  طقف  هاـم  شـش  اـت  ار  سیون  شیپ  نیودـت  تدـم 
تساوخرد ار  هدام 60(د ) رد  روکذم  تدم  دـیدمت  دـنکن و  لیمکت  تسوگآ 2005  ات 15  ار  یمیاد  یـساسا  نوناق  سیون  شیپ  نیودـت 

دیدج تموکح  لیکشت  میاد و  یساسا  نوناق  نیودت  نامز  ات  نوناق  نیا  هدام 62 : دوش . یم  ارجا  هدام 60(ج ) صن  تروص  نآ  رد  دنکن ،
نانادقوقح تیاس  ذخام  دوب . دهاوخ  ربتعم  قارع 

؟ دیهد حیضوت  ار  نآ  نیودت  یگنوگچ  رشب و  قوقح  هچخیرات 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  ار  نآ  نیودت  یگنوگچ  رشب و  قوقح  هچخیرات 

خساپ

نیا رد  و  دراد . زارد  سب  یتمدـق  نآ  رد  روکذـم  قوقح  اـما  (: 1948  ) تسا نیون  ياهدیدپ  رـشب ، قوقح  یناهج  هیمالعا  نیودت  دـنچره 
ریخا نورق  گرزب  هفـسالف  رب  مالـسا  نیداینب  فرگـش و  ریثأت  ًاصوصخ  و  ناتـساب ، نانوی  يامکح  ياههشیدنا  رد  یهلا  ءایبنا  شقن  اتـسار 

ار تسا -  هتفرگ  نانآ  هشیدنا  زاار  دوخ  هیلوا  هیام  رشب ، قوقح  هیمالعا  هک  ینادنمشیدنا  وسور - » كاژ  كاژ   » و ویکـستنم »  » ریظن اپورا ،
هداد يور  اههزومآ  نیا  رد  يدایز  ياهطیرفتو  طارفا  دـیآیم  هک  ناـنچمه  هتبلا  رـشب  قوقح  هیمـالعا  توق  طاـقن   ) دومن راـکنا  ناوتیمن 

مک فالتخا  اب  ار ، نآ  رد  دوجوم  نیماضم  تسا و  هتفرگ  همـشچرس  مسیلاربیل ) مسیناموا و   ) برغ هفـسلف  زا  رتشیب  هیمالعا  نیا  اما  تسا ،)
(1789  ) هسنارف دنورهش  رشب و  قوقح  هیمالعا  و  ( 1776  ) اکیرمآ لالقتسا  هیمالعا  (، 1688  ) ناتسلگنا قوقح  هیمالعا  رد  ناوتیم  شیب  و 

زا 405قوقح هحفص 94 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دحتم للم  نامزاس  عمجم  بیوصت  هب  ینونک  لگش  هب  يدالیم  ربماسد 1948  رد 10  هکنیا  ات  دومن . هدهاشم  (، 1945  ) دحتم للم  روشنم  و 
ریـس رد  هیمالعا ، نیا  نیودـت  شیادـیپ و  هک  تسا  ینتفگ  رـشب  قوقح  هیمالعا  نیودـت  شیادـیپ و  یگنوگچ  رد  هصـالخروط  هب  دیـسر .

تسا و هدمآ  دیدپ  رگمتس  يدادبتسا و  ياهماظن  هیلع  یمدرم  ياهتکرح  تابالقنا و  بجوم  هب  هتشاد و  یلاعفنا  هبنج  هشیمه  نآ  ییاپورا 
هصیصخ ددرگیم . حرطم  رشب ، قوقح  هلئـسم  یللملا  نیب  ورملق  رد  هک  تسا  مود  لوا و  یناهج  گنج  ود  زا  سپ  نآ ، هلحرم  نیرخآ  رد 

رگن و عماج  هنالوقعم ، يرظن  اب  طیرفت و  طارفا و  هنوگ  ره  زا  غراف  دنناوتن  نآ  ناگدننک  نیودت  هک  هدش  ثعاب  هیمالعا  نیا  ندوب  یلاعفنا 
دنج ره  تسا . هجاوم  يرایـسب  تالاکـشا  اهیتساک و  اب  هیمالعا  لماع ، نیمه  هجیتن  رد  و  دننک . هجوت  وا  قوقح  ناسنا و  هب  بای  تقیقح 

، تمارک يدازآ و  نز و  ناـسنا ، يارب  هک  ییاـپورا  عماوج  رد  رـشب  قوقح  نیودـت  نییبت و  هک ، داد  رارق  هجوت  دروم  زین  ار  هتکن  نیا  دـیاب 
اما دوشیم . بوسحم  تیناسنا  ناسنا و  يایحا  تهج  رد  دنمـشزرا  یماگ  دندوبن ، لئاق  کیروئت -  ظاحل  هب  یتح  یّقح - شزرا و  نادنچ 

، هداوناخ نز ، ناسنا ، يارب  ار  شزرا  نیرتشیب  لـبق  نرق  هدراـهچ  هک  مالـسا ، قوقح  هقف و  هب  تبـسن  لقادـح  یمالـسا و  عماوج  هب  تبـسن 
. ددرگیمن بوسحم  یتفرشیپ  تسا ، هدوب  لئاق  ... ملظ و اب  هزرابم  قح  يرباربو ، يواست  تمارک ، يدازآ ،

؟ تسا هدش  لیکشت  يداوم  هچ  زا  رشب  قوقح  یناهج  هیمالعا 

شسرپ

؟ تسا هدش  لیکشت  يداوم  هچ  زا  رشب  قوقح  یناهج  هیمالعا 

خساپ

: لوا شخب  درک : يدنب  هقبط  هصالخ و  ریز  یلـصا  شخب  شـش  ردار  اهنآ  ناوت  یم  هک  تسا  هدام  همدـقم و 30  کی  لماش  هیمالعا ، نیا 
لباق ریغ  نیداـینب و  قوقح  ناـسنا 3 - یتاذ  شزرا  تمارک و  يرـشب 2 - هداوناخ  تدحو  - 1 نوماریپ : ینابم  لوصا و  اه ، هاگدـید  لماش 

قح تاـیح ، قح  ریظن ، یـصخش  ياـه  تیونعم  واـه  يدازآ  قوقح ، لـماش  مود : شخب  يردارب . يربارب و  يدازآ ، نز 4 - درم و  لاـقتنا 
ناهج ءایـشا و  نیمزرـس ، هداوناخ ، اب  هطبار  رد  درف  نیداینب  قوقح  موس : شخب  تئارب و ... لصا  تینما ، قح  یقوقح ، ینامـسج و  يدازآ 

ياـهیدازآ قوقح و  مراـهچ : شخب  تیعباـت و ... تیکلاـم ، ترجاـهم ، قـح  درم ، نز و  يارب  جاودزا  قـح  يواـست  ریظن  يدراوـم  جراـخ 
: مجنپ شخب  لاغتـشا و ... روشک ، یمومع  هرادا  رد  تکراشم  نایب ، بهذم ، هدیقع ، هشیدـنا ، يدازآ  قح  ریظن  نیداینب  یـسایس  یمومع و 
میلعت و حـیرفت ، قح  یعاـمتجا ، نیمأـت  زا  يرادروخرب  قح  ییاکیدنـس ، يدازآ  راـک ، قح  ریظن ، یگنهرف  یعاـمتجا و  يداـصتقا ، قوقح 

شور يدرف و  ياهيدازآ  قوقح و  ياهتیدودحم  هعماج ، ربارب  رد  درف  فیلاکت  هعماج ، درف و  طابترا  یگنوگچ  مشش : شخب  تیبرت و ...
. هیمالعا ریسفت 

؟ تسا دراو  یمالسا  هاگدید  زا  یتاداقتنا  هچ  رشب  قوقح  یناهج  هیمالعا  هب 

شسرپ

؟ تسا دراو  یمالسا  هاگدید  زا  یتاداقتنا  هچ  رشب  قوقح  یناهج  هیمالعا  هب 

خساپ

نوچمه نآ  رد  روکذم  یناسنا  یقالخا و  یلاع  میهافم  ریظن  نآ  تبثم  طاقن  نتفرگ  هدیدان  يانعم  هب  هیمالعا ، نیا  زا  داقتنا  دـقن و  ًاملـسم 
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اهنرق زا  لوصا  نیا  اریز  دریگ ، رارق  یفن  راکنا و  دروم  دناوتیمن  يرـشب ، هداوناخ  تدحو  ناسنا ، یتاذ  تمارک  اهناسنا ، يربارب  يواست و 
ماما یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  تاراشتنا  یهاش  ورـسخ  هللا  تردق  قوقح ، هفـسلف  . ) دناهدوب یهلا  نایدا  شرافـس  دیکأت و  دروم  لبق 

زا هیمالعا  تینوصم  بجوم  زین  روکذم  لوصا  رد  یهلا  نایدا  هیمالعا و  كارتشا  فرـص  هتبلا  ص 180 .) موس 1378 ، پاچ  هر )  ) ینیمخ
نیمه هب  هتفرگ و  شیپ  نآ  زا  اـی  هدـنام و  بقع  ینید  ياـهدروآهر  زا  دوخ  لوصا  زا  يرایـسب  رد  هیمـالعا  اریز  دوـش ؛ یمن  داـقتنا  دـقن و 
کی زادنترابع : هیمالعا  یفنم  تبثم و  تاهج  زا  یخرب  هصالخ  روط  هب  ور  نیا  زا  تسا . هدش  التبم  يددعتم  تالاکشا  ای  یتساک  اب  تهج 

ناربمایپ و رظن  دروم  خـیرات  لوط  رد  هک  يرطف  یناسنا و  یلاع  ياهنامرآ  هک  تسا  نیا  هیمالعا  تبثم  تهج  نیرتیلـصا  تبثم : تاهج  - 
، رگید يوس  زا  تسا و  هدیزرو  دـیکأت  نآ  يارجا  رب  نیودـت و  ار  دـناهدومن  هزرابم ، نآ  يارب  هدوب و  يرـشب  هعماج  ناحلـصم  نامیکح و 

طخ تشاد ، دوجو  نیمز  برغم  رد  ینوناق  یلکـش  هب  اهنرق  هک  ییاهیرباربان  اهتیدودحم و  اهمتـس ، اهـضیعبت ، ملاظم ، زا  يرایـسب  لقادـح 
ییاوتحم تاداقتنا  رب  هوالع  یفنم : تاهج  ود -  نامه ) . ) داهن ناـسنا  يردارب  يربارب و  يدازآ و  رب  ار  لـصا  لـباقم ، رد  دیـشک و  نـالطب 

مدع - 1 تسا : دراو  رـشب  قوقح  هیمالعا  هعومجم  هب  یلک  داقتنا  دـنچ  یلکـش  رظن  زا  دوشیم ،) یـسررب  مالـسا  اب  هسیاقم  شخب  رد  هک  )
مزال لماک و  تیحالـص  دقاف  یحو ، دـنوادخ و  زا  لقتـسم  ناسنا  مالـسا ، قوقح  بتکم  هاگدـید  زا  راذـگنوناق : لماک  مزال و  تیحالص 

يارب نایــسن ) اـطخ و  زا  يرود   ) یعقاو ینیع و  و  یبـلطتعفنم ) یهاوـخ و  دوـخ  زا  يرود   ) يوـنعم یقـالخا و  یتخانــشناسنا ،)  ) یملع
ناراذگتسایس ناگدننک و  نیودت  نوچ  تسا  قداص  مه  رشب  قوقح  هیمالعا  ناگدننکنیودت  هب  تبسن  عوضوم  نیا  و  تسا . يراذگنوناق 

ًاضعب هکلب  هدوبن ، رادروخرب  یقالخا  لماک  تیحالـص  زا  اهنت  هن  یتخانـش ، ناسنا  رظن  فالتخا  رب  هوالع  نآ ، ناگدننک  بیوصت  یلـصا و 
نقتم و ياهتخاس  ریز  ینیب و  ناهج  کـی  رب  هیمـالعا  يرظن : ياـههدولاش  نادـقف  - 2 دـناهدوبزین . تیرـشب  هیلع  تایانج  لوا  فیدر  مهتم 

یتخانش ثعاب  تسا ، هیمالعا  نیسسؤم  رکفت  يانبم  هک  يدام  ینیب  ناهج  اریز  تسین  راوتسا  دشاب  هتشاد  ار  نآ  تابثا  تردق  هک  ینـشور 
هب رگید  يوس  زا  تسا . ندوب ، عماج  يدعب و  دنچ  يرگن  عقاو  دـقاف  هیمالعا  ور  نیا  زا  دوشیم . نآ  يدوجو  داعبا  ریاس  ناسنا و  زا  صقان 

. تسین يوق  يرظن  ياههدولاش  رب  ینتبم  دمآراک و  متـسیس  کی  نآ ، ياهتخاس  ریز  اب  ءازجا  دعاوق و  نیب  یگنهامه  ماجـسنا و  مدع  لیلد 
یتاذ تمارک  نوچ  یلوصا  تابثا  تردـق  ًاعومجم  هن  کت و  کت  هن  هک  تسا  یفلتخم  ياههشیدـنا  زا  لماقتلا  هیمالعا  ياـنب  ریز  عقاو  رد 

ياههویم ناـسب  ار  نآرد  روکذـم  لوصا  هیمـالعا ، ناگدـننک  نیودـت  دـنرادنار . اـهناسنا  يردارب  يربارب و  وا ، یگدازآ  يدازآ و  ناـسنا ،
دوـخ یعونـصم  تخردرب  تیاـعر  هب  هدرکادـج و  ءاـیبنا -  بتکم  یحو و  نید و  تـخرد  نآ - ، یلـصا  تـخرد  زا  ییاراوـگ  نـیریش و 

یگنهامه و مدـع  هس -  درادـن . زینار  ياهویم  نینچ  لـمحت  ظـفح و  ناوت  هکلب  دـیورن ، نآ  زا  ياهویم  نینچ  زگره  اـهنت  هن  هک  دـناهدناشن 
رد لاعتم و  دنوادخ  ینعی  یتسه ، تیعقاو  نیرتلیـصا  نتـشاگنا  هدیدان  اب  وس  کی  زا  هیمالعا  یمتـسیس : نورد  یمتـسیس و  نورب  ماجـسنا 

حور دیواج  داعبا  ترخآ و  ناهج  نتفرگ  هدـیدان  زین  و  ناسنا ، ناهج و  یعیرـشت  ینیوکت و  ریبدـت  رد  وا  هدارا  شقن  هب  هجوت  مدـع  هجیتن 
هتخادرپ ناسنا  یگدـنز  هب  طوبرم  تایعقاو  زا  یـشخب  ناهج -  مدرم  زا  يرایـسب  تاداقتعا  اب  راگزاسان  و  صقان -  میظنت  هب  طـقف  ناـسنا ،
جاودزا رد  بهذم  شقن  هدام 16  رد  هنومن  ناونع  هب  دـنراد  ضقانت  ضراعت و  رگیدـکی  اب  هیمالعا  داوم  زا  یخرب  رگید  يوس  زا  و  تسا .

قوقح هیرظن  . ) دنرادروخرب قلطم  روط  هب  یبهذم  راتفر  بهذم و  نید و  نتشاد  قح  زا  مدرم  همه  هدام 18  ساسا  رب  یلو  دنکیم  یفن  ار 
 - راهچ ص 276 .) لوا 1380 ، پاچ  هر )  ) ینیمخ ماما  شهوژپ  شزومآ و  هسـسؤم  تاراشتنا  يدزی ، حابـصم  یقت  دمحم  داتـسا  مالـسا ،
نآ هدام  کی  رد  زج  نانآ  فیاظو  فیلاکت و  زا  هدش و  هدنسب  دارفا  ياهيدازآ  قوقح و  نایب  هب  طقف  هیمالعا  رد  فیلاکت : هب  هجوت  مدع 
هک دراد  رثا  یتقو  تایح  قح  اریز  دـنوش  یمن  ادـج  فیلکت  زا  قح  هاگ  جـیه  هکنآ  لاح  تسا و  هدـشن  داـی  مهبم ، یلک و  تروص  هب  مه 

ینعی دروآ  یم  درف  نامه  يارب  زین  ار  یفیلکت  یعامتجا ، روما  رد  درف  يارب  یقح  ره  تابثا  نینچمه  دنـشاب و  نآ  تیاعر  هب  مزلم  نارگید 
هب نتخادرپ  زا  لبق  رـشب : قوقح  یناهج  هیمالعا  مالـسا و  دریذـپب . مه  ار  ياهفیظو  دـیاب  درب  یم  هعماـجزا  هک  یعاـفتنا  لـباقم  رد  صخش 

قوقح یلـصا  روحم  عوضوم و  ناونع  هب  ناسنا »  » زا هاگدید  ود  نیا  زا  مادک  ره  هک  یقیقد  فیرعت  ات  تسا  مزال  قارتفا ، كارتشا و  طاقن 
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زاغآ و هک  تسا ، لماکتم  ناویح  کی  اهنت  هیمـالعا ، عوضوم  ناـسنا  مییاـمن . هئارا  دـنراد ، رـشب  قوقح  یناـهج  هیمـالعا  یمالـسا و  رـشب 
ناسنا اما  ددرگیم . نیعم  دودـحم  ورملق  نیمهرد  زین  وا  فیلاکت  قوقح و  نیاربانب  دوشیم و  هصالخ  گرم  ات  دـلوت  هلـصاف  هب  شماـجنا 

هیآ رجح ، یحور » نم  هیف  تخفنو   » تسا هدش  هدیمد  وا  رد  يدـنوادخ  حور  زا  هک  تسا  یهلا  ياهدـیرفآ  یمالـسا ، رـشب  قوقح  عوضوم 
ادـخ ناـسنا  و  تسا ، باـستنا  نیا  ورگ  رد  زین  وا ، یناـسنا  تیناـسنا  دوجو  رهوگ  هکلب  تسارادروخرب ، یگنادواـجزا  اـهنت  هن  اذـل  و  (. 29

فیلاکت قوقح و  اتـسار  نیا  رد  و  هیآ 19 ) رـشح ، «) مهـسفنا مهیـسناف  هللا  اوسن  نیذلاک  اونوکت  الو   » تسا هناگیب  دوخ  زا  ناسنا  شومارف ،
عوضوم ناسنا  یتخانـش ، ناسنا  یفیک و  ظاحل  هب  نیاربانب  تسا . یباـیزرا  لـیلحت و  لـباق  زین  ناـهج  ادـخ و  دوخ ، اـب  هطبار  رد  زین  ناـسنا 

. دریگیم لکـش  يداـیز  تاـفالتخا  ود  نیا  نیب  هک  تسا  اـج  نیمه  زا  تسا و  تواـفتم  یمالـسا ، رـشب  قوقح  عوضوم  ناـسنااب  هیمـالعا 
ياهتیونعم قوقح و  زا  يرایسب  واهناسنا  يربارب  يدازآ و  لصا  ناسنا ، تمارک  نوچمه  یلوصا  ینابم و  قارتفا : كارتشا و  طاقن  یـسررب 

اهنآ زا  رتلماک  وحن  هب  لـبق  نرق  زیزع 14  مالسا  هکلب  درادن ، يراگزاسان  مالـسا  اب  اهنت  هن  دوخ  تیّلک  رد  رـشب  قوقح  هیمالعا  رد  روکذم 
هب مالـسا  هیمالعا و  توافتم  هاگدـید  ود  ظاحل  هب  كارتشا ، هطقن  نیا  مغریلع  اـما  تسا  مالـسا  میلاـعت  تاملـسم  زا  تسا و  هتفگ  نخس 
ای تلفغ و  تلاهج و  و  نآ ، ییایند  يدام و  هبنج  رب  هوالع  ناسنا  یترخآ  دـیواج و  یناحور ، دـعب  هب  ناسنا  لماک  هجوت  ناسنا و  ناهج و 

فیرعت و عون  ود  زا  كرتشم  ياـه  تینوصم  قوقح و  یناـبم و  لوصا ، نیا  تسا  نکمم  اـسب  هچ  تیعقاو  نیا  وا  ناـسیون  هیمـالعا  لـفاغت 
هک دادرارق  هجوت  دروم  یبایزرا  نیا  ردار  یمالسا  رـشب  قوقح  توق  طاقن  واهیگژیو  دیاب  نیارب ، نوزفا  دندرگرادروخرب . توافتم  ریـسفت 

-2 ینورد و ... يارجا  تنامـض  زا  يدـنم  هرهب  ضقانت ، مدـع  ماجـسنا و  راذـگنوناق ، ینیع  یقـالخا و  یملع و  تیحالـص  - 1 زادنترابع :
اهیگژیو نیا  هب  هجوت  اـب  نونکا  قح . راـنک  رد  فیلکت  هب  هجوـت  تیاـنع و  - 3 مزال . یتخانـش  ناسنا  ینیب و  ناـهج  یناـبم  زا  يرادروخرب 

-1 میریگ : یم  یپ  راصتخا  هب  یقیبطت  تروص  هب  رشب  قوقح  یناهج  هیمالعا  یلک  لوصا  یخرب  نوماریپ  ار  یمالـسا  رـشب  قوقح  هاگدید 
هتکن دنچ  اجنیا  رد  رشب ] قوقح  هیمالعا  هدام 3  « ] دراد یصخش  تینما  يدازآ و  یگدنز ، قح  یـسک  ره  ، » هیمالعا هاگدید  زا  تایح : قح 

یلک هدعاق  نیا  زا  ییانثتسا  چیه  مه  هیمالعا  دنک و  رظن  فرص  شقح  زا  دناوتیم  یقح  بحاص  ره  هک  اجنآ  زا  هکنیا ؛  لوا  دراد : دوجو 
. دهد نایاپ  دوخ  رمع  هب  یشکدوخ  ًالثم  رظن و  فرـص  شیوخ  تایح  قح  زا  دناوتیم  یناسنا  هک و  دوشیم  تشادرب  نینچ  هدرکن ، مالعا 
ره نارگید ، تایح  هب  ناوتیمن  یتروص  چـیه  رد  هدـشن ، حرطم  هیمالعا  رد  تایح  قح  يارب  یتیدودـحم  چـیه  هک  اـجنآ  زا  هک ؛ نیا  مود 

حرطم رتلماک  رتدنمجرا و  یـسب  تایح ، قح  دروم  رد  مالـسا  هاگدید  اما  دناسر . بیـسآ  دنـشاب ، هدرک  زواجت  رفن  اهنویلیم  تایح  هب  دنچ 
بحاص ناسنا  هکنیا  هن  تسا  ناسنا  تسدرد  یتناما  و  یحور » نم  هیف  تعفنو   » دنوادخ تمحر  زا  یتناما  ار  تایح  ًالوا : اریز : تسا  هدـش 

تسه و زین  ناـنآ  فیلکت »  » نآ ظـفح  هکلب  تسین ، دارفا  قح »  » طـقف تاـیح ، ور  نیا  زا  دـشاب  نآ  قـلطم  کـلام  شیوـخ و  تاـیح  قـح 
اهنت هن  مالـسا  رد  ًایناث : تسا . هدش  عنم  هک  تسا  يدراوم  زازین  یـشکدوخو  تسا  عونمم  یهلا  طباوض  بوچراچ  رد  زج  نآ ، زا  نتـشذگ 

نارگید تایح  ظفح  رد  دراد  هفیظو  یتح  هکلب  دـنکن ، زواجت  نآ  هب  درامـش و  مرتحم  ار  نارگید  تاـیح  قح  هک  دراد  فیلکت  یـسک  ره 
، يوسومریم یلع  دیس  تقیقح و  قداص  دیس  رـشب ، قوقح  ینابم  رتشیب ر.ك : عالطا  تهج  رـشب ) قوقح  هیمالعا  یتساک  . ) دنک مادقا  زین 
« هبیط  » يونعم و تایح  کیژولویب و  يدام و  تاـیح  عون  ود  ناـسنا  يارب  مالـسا  اـثلاث ً: ص 227 . یمالسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ 
ود نیا  نیب  محازت  ماگنه  رد  دـننکیم و  هیجوت  هبیط  تایح  هب  یبایتسد  ظـفح و  وترپ  رد  ار  يداـم  تاـیح  تاـبثا  اـی  ظـفح  تسا و  لـئاق 

لتق زا  تسا  هعماج  يونعم  تاـیح  هب  زواـجت  زا  یقادـصم  هک  هنتف »  » هنومن ناونع  هب  دربیم . يونعم  تاـیح  هاـگنابرق  هب  ار  يداـم  تاـیح ،
.2 دوشیم . رگ  هنتف  زواجتم و  يارب  تایح  قح  نایاپ  ثعاب  دوخ  هیآ 217 ] هرقب  « ] لتقلا نم  ربکا  هنتفلا   » هدش یفرعم  رتدیدش  رتگرزب و 

گرگ یتعیبط  ياراد  ار  ناسنا  هک  ياههاگدید  لباقم  رد  دـنچ  ره  هیمالعا  هدام 1  همدـقم و  رد  لصا  نیا  هب  هجوت  یناسنا : تمارک  لصا 
تـسا دراو  نآ  رب  اهدقن  اما  تسا  تیرـشب  ءاقترا  تهج  رد  دنلب  یماگ  دنراد ، اهناسنا  هب  تبـسن  زیمآضیعبت  هاگدید  ای  دننادیم و  تفص 

ره تسین  یندش  ادج  ناسنا  زا  یتلاح  چـیه  رد  هاگ و  چـیه  تفـص  نیا  هک  تسنیا  ناسنا ، یتاذ  تمارک  زا  هیمالعا  روظنم  هکنیا : هلمج  زا 
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هیآ 70)و ءارـسا ، مدآ ( » ینب  انمرک  دقل  و   » تسا یهلا  ناسنا  تمارک  أشنم  مالـسا : هاگدیدزا  اما  دشاب  هدش  تیانج  نارازه  بکترم  دـنچ 
ودـشابیم تسا ، یباـستکا  هک  زین  يرگید  تمارک  ياراد  دـنا ، يواـسم  نآ  رد  اـهناسنا  همه  هک  هیلوا  ینیوـکت و  تـمارک  نـیا  رب  هوـالع 

لـصاح اوقت  هیاس  رد  تمارک  نیا  و  دـندرگیم : رادروخرب  یتوافتم  شزرا  زا  دـناهدرک  بسک  هک  یتمارک  هب  تبـسن  نآ  وترپ  رد  اهناسنا 
زا ار  دوخ  هیلوا  ینیوکت و  تمارک  تیانج  باکترا  اوقت و  كرت  اـب  ناـسنا  و  هیآ 13 ) تارجح ، « ) مکیقتا هَّللا  دـنع  مکمرکا  نا   » دوشیم

نارگید اهنت  هن  تسا و  فیلکت  مه  قح و  مه  تمارک  مالـسا  هاگدـید  زا  دوشب . رتتسپ  مه  تاـناویح  زا  تسا  نکمم  یتح  هداد و  تسد 
نت يراوخ  تلذ و  هب  دناوتیمن  درادن و  ار  شیوخ  تمارک  زا  نتـشذگ  قح  زین  شدوخ  هکلب  دـنناسر ، بیـسآ  وا  تمارک  هب  دـنرادن  قح 

دراوم نیا  رد  تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  يددعتم  دراوم  رد  رـشب  قوقح  هیمالعا  رد  هک  تسا  لصا  نیرتهدرتسگ  يدازآ : لصا  . 3 دهد . رد 
هدـیقع و نتـشاد  رد  ناسنا ، درف  ره  هک  نیاو  تسا . هدـش  هیکت  يدرف  يدازآ  رب  رتشیب  اما  هدـش  هراشا  ناسنا  عون  يدازآ  رب  ًاضعب  دـنچ  ره 

ناـینب رب  هک  يدازآ  عوـن  نآ  تسا . دازآ  یـسایس و ... ياـهتیلاعف  رد  تکرـش  جاودزا و  ینید ، مسارم  يارجا  نـید ، هدـیقع و  ناـیب  نـید ،
ياههخاش لصا و  نیا  هب  تبسن  مالسا  هاگدید  ناسنا و  يدازآ  تقیقح  تفایرد  تهج  تروص  ره  رد  تسا . راوتسا  درف » تلاصا   » شرگن

طلخ ثعاب  اهنآ  هب  هجوت  مدع  هک  تسا  یقوقح  یقالخا و  یتخانشناور ، یفسلف ، فلتخم  میهافم  ياراد  يدازآ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نآ 
(. صص 287-249 ، 1376 تمه ، تاراشتنا   ، هاگشناد هزوح و  يراکمه  رتفد  یمالسا ، قوقح  رب  يدمآرد  . ) دوشیم ثحابم  یهارمگ  و 

، يدزی حابـصم  مالـسا ، هاگدید  زا  يدازآ  هوجو  تقیقح  قداص  دیـس  مالـسا ، یـسایس  هشیدنا  رب  يدـمآرد  لماک ر.ك : ییانـشآ  تهج 
يدازآ - 1-3 تسا :  يرتشیب  تیمها  زئاـح  یعیرـشت  يدازآو  ینیوکت  يدازآ  موهفم  ود  ناـیم  نیا  رد  ص 373  يدهلا 1378 ، تاراشتنا 

هب ناـسنا  يدارا  لاـمعا  يدازآ ، عون  نیا  اـب  تسا . دازآ  ًاـتعیبط  شیوخ  يدارا  ياـهتیلاعف  بوچراـچ  رد  ناـسنا  ینعی  یفـسلف :)  ) ینیوکت
زا یـشان  باقع  باوث و  ناسنا و  يراد  نید  نید و  دوشیم و  توافتم  ناناویح  ریاس  زا  نآ  اب  هدـش و  فصتم  دـیاب  بوخ  یقالخا  تفص 

یباستکا و ياهتمارک  هب  ناـسنا  نآ  هلیـسو  هب  و  هیآ 3 .) ناسنا ، « ) ًاروفک اما  ًارکاش و  اما  لیبسلا  انیدـه  انا  . » دـنکیم ادـیپ  انعم  وا  لامعا 
قوقح هیمالعا  رد  هک  يدراوم  یمامت  رد  تسا . تیناسنا  هرهوج  ناسنا و  تمارک  يانبم  يدازآ  زا  عون  نیا  دـباییم . تسد  یلاع  جرادـم 

، یعیرشت يدازآ  - 2-3 تسناد . يدازآ  عون  نیا  هب  رظان  ناوتیم  یتاهیجوت ، کمک  هب  مهنآ  هدام 1  اهنت  تسا . هتفر  يدازآ  زا  نخس  رشب 
دازآ رما  دنچ  زا  یکی  رایتخا  ای  راک و  دـنچ  زا  یکی  ماجنا  رد  یعیبط  ینیوکت و  ظاحل  هب  هک  نآ  رب  هوالع  ناسنا ، ینعی  ینوناق : یقوقح و 
همه زا  دعب  تیعورشم و  يدازآ ، زا  عون  نیا  موهفم  تسا  دازآ  باختنا  شنیزگ و  نیا  رد  زین  یعرـشای  ینوناق و  یقوقح ، ظاحل  هب  تسا ،

هفـسلف  ) تسین اـههنیزگ  همه  تیعورـشم  ياـنعم  هب  شنیزگ  رد  يدازآ  ینیوـکت ، يدازآ  رد  اـما  تسا . ناـسنا  راـیتخا  فارطاو  اـههنیزگ 
دروم ره  رد  هکلب  تسین ، يدـیق  هنوگ  ره  دـقاف  قلطم و  لصا  کی  ینوناـق ، یعیرـشت و  يدازآ  رگید  يوس  زا  ص 191 .) نامه ، قوقح ،

طوبرم عقاو  رد  يدازآ ، لصا  نوماریپ  یلصا  ثحب  درادن ، تیعورشم  ورملق ، نآ  يوس  ارف  ياهنیزگ  باختنا  دراد و  ار  دوخ  صاخ  ورملق 
مالـسا هلمج  زا  بتاـکم  دارفا و  یماـمت  لوـبق  دروـم  هلمجلا  یف  يدازآ  سفن  هنرگو   ) تسا نآ  ياهتیدودـحم  يدازآ و  ورملق  نـیمه  هـب 

لماع طقف  رشب  قوقح  هیمالعا  ایآ  هک  دید  دیاب  نآ ، ياهتیدودحم  و  يدازآ ، لصا  هب  تبسن  هیمالعا  اب  مالـسا  هاگدید  هسیاقم  رد  تسا .)
ود نیب  تروص  نیا  رد  هک  دـنادیم  يدازآ  رب  دراو  يانثتـسا  دـیدحت و  لماع  اهنت  ناونع  هب  ار  نارگید » يدازآ  قوقح و  هب  زواجت  مدـع  »
ای تسا . عونمم  مالـسا  هاگدید  زا  زین  ادخ  دوخ و  قح  هب  زواجت  هک  نوچ  دراد  دوجو  نیداینب  عیـسو و  یتوافت  مالـسا  هیمالعا و  هاگدـید 
هک دنادیم  يدازآ  ياهتیدودحم  زا  زین  ار  رـشب ] قوقح  هیمالعا  هدام 29  ...« ] یقالخا و حیحص  تایـضتقم  ، » هیمالعا نیا ، رب  هوالع  هکنیا 

تمارک فلاخم  راتفر  مادک  هک  نیا  قادصم و  صیخـشت  ظاحل  هب  تسا  نکمم  دنچ  ره  هدش ، کیدزن  مه  هب  هاگدید  ود  تروص  نیا  رد 
هب یقالخا  ءاکتا  مدـع  اهـشزرا و  تیبسن  لیلد  هب  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  یتافالتخا  تسا  یقالخا  حیحـص  تایـضتقم  اب  راگزاسان  ناسنا و 

ياههخاش رد  رگید  يوس  زا  دیآیم . دوجو  هب  يدایز  تالکـشم  هاگدید  ود  نیب  یکیدزن  لصا  رد  هیمالعا  نیـسسؤم  دزن  رد  تباث  ینابم 
دراد دوجو  هاگدید  ود  نیا  نیب  نیداینب  تافالتخا  یـسایس و ... تاعامتجا  نایب ، بهذـم ، يدازآ  یگدرب ، یفن  نت و  يدازآ  ریظن  يدازآ 
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اج نآ  ات  مالـسا  هاگدـید  زا  هیمالعا  رد  هدـش  حرطم  ياهیدازآ  قوقح و  همه  هک  دوشیم  هدنـسب  هلمج  نیا  هب  تصرف ، مدـع  لیلد  هب  هک 
(. ص 199-194 نامه ، قوقح  هفـسلف  . ) دنکن دس  ار  وا  يونعم  لماکت  هار  دشاب و  هتـشادن  وا  یناسنا  تمارک  اب  ضراعت  هک  هدش  هتفریذپ 

هراشا نآ  عاونا  هب  يددـعتم  داوم  رد  هک  تسا  رـشب  قوقح  هیمالعا  مهم  ياههصخاش  زا  یکی  لصا  نیا  اهناسنا : يربارب  يواست و  لصا  . 4
هب اما  دجنگیمن  رصتخم  نیا  رد  مالسا ، یقوقح  یـشزرا  ماظن  هیمالعا و  رد  قیبطت  تروص  هب  دراوم  نیا  زا  مادک  ره  یـسررب  تسا . هدش 

ناسنا هک  ینارود  رد  شیپ و  نرق  هدراهچ  رد  مالسا  تسا . هتفریذپ  ًالماک  مالـسا  هاگدید  زا  لصا  نیا  تیلک  هک  تفگ  دیاب  هصالخ  روط 
رد دومن  مالعا  ار  اهناسنا  يردارب  یتح  يربارب و  فلتخم  داعبا  رد  فلتخم و  ياـههنوگ  هب  دربیم ، جـنر  اـهيرباربان  اـهضیعبت و  عاونا  زا 

يوناق یقوقح و  يواست  لصا  مالـسا  یقوقح  ماظن  رد  هک  تفگ  دـیاب  تسا  يرتشیب  تیمها  زیاح  ناـیم  نیا  رد  هک  ینوناـق  يواـست  دروم 
دوشیم هدهاشم  نآ  رب  ءانثتسا  ود  اهنت  تسا و  هدش  هتفریذپ  یخیرات و ،.. یلم ، یموق ، ینابز ، يداژن ، ضیعبت  عون  ره  زا  رظن  فرص  دارفا ،

قوقح هب  طوبرم  دوشیم  یشان  مالـسا  يرگن  عقاو  زا  هک  ییانثتـسا  نیلوا  ددرگیم : یـشان  تلادع  لصا  تیعقاو و  هب  هجوت  زا  ود  ره  هک 
یمـسج و ياـهیگژیو  تواـفت  زا  یـشان  دوخ  هک  تسا . درم  نز و  نیب  یقوقح  ياـهتوافت  یخرب  ینعی  اـهناسنا  ریذـپانرییغت  هیلوا و  یتاذ ،

لوحت هیوناث و  یباستکا ، قوقح  هب  طوبرم  دریگیم  همشچرس  مالسا  یهاوخ  تلادع  لصا  زا  هک  ءانثتسا  نیمودو  تسا . درم  اب  نز  یناور 
قوقح هفسلف  ص 270 ؛ نامه ، رشب ، قوقح  ینابم  ءارسا  رـشن  زکرم   ) تسا يواسم  راک  ربارب  رد  يواسم  دزمتـسد  ًالثم  تسا . اهناسنا  ریذپ 

هب طونم  یـسایس  طوطخ  يروشک ، یملع  تاـماقم  يدـصت  هکنیا  اـی  و  ص 199 .) ناـمه ، قوقح ، هفـسلف  یلمآ ، يداوج  هَّللا  تیا  رـشب ،
تیرثکا ندش  مورحم  سک  چیه  هک  تسا  ملسم  تسا و  طیارـش  نیدجاو  صوصخم  قح  نیا  زا  هدافتـسا  تسا و  دارفا  يواستم  تیعـضو 

، دیدومن لقن  حابصم  هَّللا  تیآ  زا  هک  ینارنخـس  هرابرد  نایاپ  رد  دنادیمن . قوقح  يرباربان  ضیعبت و  ار  يروهمج  تسایر  ماقم  زا  هعماج 
يدزی 2. حابصم  داتسا  مالسا  یقوقح  هیرظن  . 1 ناشیا ر.ك : تارظن  اب  ییانـشآ  تهج  میرادن  رایتخا  رد  ار  یعوضوم  نینچ  هنیمز  نیا  رد 

قوقح هاگشناد 4 . هزوح و  يراکمه  رتفد  یمالسا ، قوقح  رب  يدمآرد  . 3 هر ) ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  یقوقح ، هفسلف 
يدزی حابصم  داتسا  نآرق ، رد  تسایس  و 

رد مدرم ، هب  قّلعتم  یمومع  یساسا و  نیناوق  ایآ  تسا ؟ هدش  نیمضت  ینید  تموکح  رد  هزادنا  هچ  ات  مدرم ، یساسا  قوقح  یمومع و  قوقح 
؟ تسا رابتعا  مارتحا و  ياراد  ینید  تموکح 

شسرپ

، مدرم هب  ّقلعتم  یمومع  یساسا و  نیناوق  ایآ  تسا ؟ هدش  نیمضت  ینید  تموکح  رد  هزادنا  هچ  ات  مدرم ، یـساسا  قوقح  یمومع و  قوقح 
؟ تسا رابتعا  مارتحا و  ياراد  ینید  تموکح  رد 

خساپ

یمومع قوقح  یلخاد و  یمومع  قوقح  هب  ادـتبا  یموـمع  قوـقح  ینعی ، تسا ؛ یلخاد  یموـمع  قوـقح  ماـسقا  زا  یکی  یـساسا ، قوـقح 
قوقح ددرگیم . میسقت  ازج  قوقح  یلام و  قوقح  يرادا ، قوقح  یساسا ، قوقح  هب  زین  یلخاد  یمومع  قوقح  دوشیم . میـسقت  یجراخ 

اب اهنآ  طباور  یـسایس و  ياهداهن  اهنامزاس و  . 2 نآ ؛ لاکشَا  لیکشت و  طیارـش  تلود و  . 1 دیوگیم : نخس  ریز  تاعوضوم  زا  یـساسا 
هیلاع و ياوق  داجیا  رد  مدرم  تکرـش  یگنوگچ  نییبت  یمومع و  يدرف و  ياهيدازآ  تلم و  قوقح  . 3 اهنآ ؛ فیاظو  اب  هارمه  رگیدکی ،

یمالـسا يروهمج  تموکح  راتخاسو  یـساسا  قوقح  مساـق ، ینابعـش ، تلود . تلم و  لـباقتم  راـتفر  مدرم و  تیمکاـح  قح  لاـمِعا  زرط 
نیمأت ینید ، يالاو  ياهشزرا  میلاعت و  اب  گـنهامه  یلکـش ، نیرتهب  هب  مدرم  یـساسا  قوقح  یمالـسا ، ماـظن  رد  قوقح  ص 23 . ناریا ،
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: هلمج زا  تسا ؛ هدـیدرگ  نایب  فلتخم  لوصف  اهدـنب و  رد  مدرم  یـساسا  قوقح  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  رد  تسا . هدـش 
اهنیا دننام  نابز و  ، داژن گنر ، دـنرادروخرب و  يواسم  قوقح  زا  دنـشاب ، هک  هلیبق  موق و  ره  زا  ناریا  مدرم  : » يربارب تاواسم و  لصا  کی .

رد ناـسکی  درم ، نز و  زا  معا  تلم ، دارفا  همه  : » نوناـق تیاـمح  زا  يرادروخرب  ود . موس . لـصف  لّوا ، لـصا  دوب .» دـهاوخن  زاـیتما  ببس 
«. دـنرادروخرب یمالـسا  نیزاوم  تیاعر  اب  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ، یـسایس ، یناسنا ، قوقح  همه  زا  دـنراد و  رارق  نوناـق  تیاـمح 

تـشونرسرب ار  ناسنا  وا  مه  تسا و  ادـخ  ِنآ  زا  ناسنا  ناـهج و  رب  قلطم  تیمکاـح  : » یـسایس قوقح  هس . لصا 21 . دنب 14 و  لصا 23 ،
یهورگ ای  درف  عفانم  تمدـخ  رد  ای  دـنک ، بلـس  ناسنا  زا  ار  یهلا  قح  نیا  دـناوتیمن  سک  چـیه  تسا . هتخاس  مکاح  شیوخ  یعاـمتجا 

مشش لصا  رد  41 و 25 . لصا 56 ، دنکیم .» لامعا  دیآیم ، دـعب  لوصا  رد  هک  یقرط  زا  ار  يدادادـخ  قح  نیا  تلم  دـهد و  رارق  صاخ 
، روهمجسیئر تاـباختنا ، هار  زا  دوش ؛ هرادا  یموـمع  يارآ  ياـکتا  هب  دـیاب  روـشک  روـما  ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  رد  : » تساهدـمآ زین 

لغش نتـشاد  قح  . 1 یعامتجا : قوقح  راهچ . یـسرپ .» همه  هار  زا  ای  اهنیا  ریاظن  اـهاروش و  ياـضعا  یمالـساياروش ، سلجم  ناگدـنیامن 
لصا  ) بسانم نکسم  نتـشاد  قح  . 3 لصا 29 ؛)  ) یعاـمتجا نیمأـت  زا  يرادروخرب  قح  . 2 و 29 ؛) لوصا 28  ، 2 دنب لصا 43 ،  ) بسانم

قح  ) ییاضق قوقح  . 6 49 و ؛)...  لوصا 46 ، مراهچ ، لصف  ( ) تیکلاـم قح   ) يداـصتقا قوقح  . 5 لـصا 30 ؛)  ) یگنهرف قوقح  . 4 31 ؛)
یـساسا ياـه  يدازآ  ، » یـساسا قوقح  زا  يرگید  شخب  و 167 .)  35 لـصا 34 ، ( ) يواـعد حرط  يارب  لـیکو  باـختنا  قح  یهاوخداد ،

، تسا اهتینوصم »  » هنیمز نیا  رد  رگید  نخـس  اهتینوصم  شـسرپ 40 . خساپ  ر.ك : تخادرپ . میهاوخ  نآ  هب  هناگادج  هک  تسا  مدرم »
ییاضق تینما  . 3 لصا 164 ؛)  ) یضاق تینوصم  . 2 23 و 38 ؛) لوصا 21 -   ) يدرف تینما  ای  یـصخش  تینوصم  . 1 زا : تسا  ترابع  هک 

؛) لصا 37  ) تئارب لـصا  ب . لوصا 159 و 163 ؛)  ) یمالـسا نیزاوم  تیاعر  موزل  لصا  فلا . ییاـضق : لوصا  . 4 موس .) لصا  دنب 114  )
تامکاحم ندوب  ینلع  لصا  ت . لصا 169 ؛)  ) ینوناق عجارم  قیرط  زا  تازاجم  يارجا  هب  مکح  تازاجم و  مرج و  ندوب  ینوناق  لصا  پ .

لوصا 158  ) تاملظت تایاکش و  هب  یگدیسر  موزل  لصا  ج . لصا 169 ؛)  ) ییازج نیناوق  ندشن  قبسام  هب  فطع  لصا  ث . لصا 165 ؛) )
قوقح ك : رتشیب ر . یهاـگآ  يارب  لصا 171   ) یضاق ریـصقت  ای  هابتـشا  زا  یـشان  يونعم  يدام و  تراسخ  ناربج  موزل  لصا  ح . و 167 ؛)

رد مدرم ، هب  قلعتم  یمومع  یـساسا و  نیناوق  اـیآ   » هکنیا دروـم  رد  ص124-93 .). ناریا ، یمالـسا  يروهمج  تموکح  راتخاس  یـساسا و 
لکـش یمومع  هدارا  تساوخ و  نودب  زگره  ینید ، ماظن  تموکح و  کی  ًالوا ، تفگ : دیاب  تسا ،» رابتعا  مارتحا و  ياراد  ینید  تموکح 

هک تسا  ینیناوق  يوج  تسج و  رد  ینید -  ياهشزرا  نید و  هب  شقیمع  يدـنبياپ  مازتلا و  هب  هجوت  اب  ینید -  هعماـج  ًاـیناث ، دریگیمن .
تموکح رد  ینیناوق  نینچ  دشاب . هتشادن  نآ  اب  یـضراعت  هنوگچیه  هدوب و  نید  دییأت  لوبق و  دروم  لقاال  ای  دشاب و  هدش  ذخا  نید  نتم  زا 

زین تسا  هدمآ  نیشیپ  تالاؤس  رد  هچنآ  هب  هجوت  درادن . ار  نآ  اب  تفلاخم  قح  یسک  تسا و  رادروخرب  ياهژیو  تیمها  رابتعا و  زا  ینید ،
. تسا اشگهر  شخب و  یهاگآ  هنیمز  نیا  رد 

؟ تسیچ دیآیم  نایم  هب  نخس  نآ  زا  یللملا  نیب  عماجم  رد  همه  نیا  هک  رشب » قوقح   » زا دوصقم 

شسرپ

؟ تسیچ دیآیم  نایم  هب  نخس  نآ  زا  یللملا  نیب  عماجم  رد  همه  نیا  هک  رشب » قوقح   » زا دوصقم 

خساپ

يارب هک  ییاههدافتـسا  ییاراد و  عفانم ، هرهب ، ياـنعم  هب  قوقح  تسا . یقوقح  بحاـص  یگدـنز ، تاـیح و  ياراد  دوجوم  ناونع  هب  رـشب ،
هب ییاههرـصبت  داوم و  نمـض  رد  هک  دـش  نیودـت  رـشب » قوقح   » ناونع اب  ياهلاسر  مود ، یناهج  گنج  زا  سپ  تسا . هدـش  تباث  صخش 
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، دننکیم ضقن  ار  رـشب  قوقح  هک  دنتـسه  ییاهروشک  ردص  رد  یبرغ  ياهروشک  هنافـسأتم  تسا . هتخادرپ  رـشب  قوقح  نیودت  فیرعت و 
ات دننک  رشب  قوقح  ضقن  هب  مهتم  ار  یمالسا  ياهروشک  صوصخب  یقرـش ، ییاهروشک  هک  دنکیم  ءاضتقا  اهنآ  زیمآ  هعدخ  تسایـس  اّما 

نانآ قوقح  یناسنا و  هعماج  ناسنا ، تیعقاو  هب  هک  یهلا ، ملع  یحو و  زا  يریگهرهب  اب  مالسا  هک  یلاح  رد  دنریگب . هرهب  دولآ  لگ  بآ  زا 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تساهناسنا « . قوقح  یعقاو  يدانم  دراد ، هطاحا 

؟ دراد یتوافت  هچ  دوشن  دیق  ای  دوش  دیق  یمسر  بهذم  ناونع  هب  یساسا  نوناق  رد  يرفعج  بهذم  رگا 

شسرپ

؟ دراد یتوافت  هچ  دوشن  دیق  ای  دوش  دیق  یمسر  بهذم  ناونع  هب  یساسا  نوناق  رد  يرفعج  بهذم  رگا 

خساپ

دوب و دهاوخن  هعیش  هقف  رایعم  اهنت  دوشیم  عضو  هک  ینیناوق  رد  دوشن  دیق  یمسر  بهذم  ناونع  هب  یساسا  نوناق  رد  يرفعج  بهذم  رگا 
یمـسر روشک  رد  هعیـش  هقف  اهنت  دـشاب  يرفعج  بهذـم  مالـسا و  روشک  یمـسر  نید  رگا  یلو  تسا  هّجوت  لباق  مهم و  راثآ  زا  یکی  نیا 

مرتحم زین  نانآ  هقف  تّنس  لها  يارب  هک  درادن  تافانم  نیا  هتبلا  دوش . هدیجنـس  دیاب  ساسا  نیا  رب  دوشیم  عضو  هک  ینیناوق  دوب و  دهاوخ 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دننک « . لمع  دوخ  بهذم  قبط  دنناوتب  دننکیم  تسیز  نانآ  هک  یطیحم  رد  دشاب و 

؟ تسا هدوب  يزورما  هنوگ  هب  تایلام  ذخا  شور  زین  مالسا  ردص  رد  ایآ  تسا و  هنوگچ  یمالسا  تموکح  رد  تایلام  ذخا  هقیرط 

شسرپ

؟ تسا هدوب  يزورما  هنوگ  هب  تایلام  ذخا  شور  زین  مالسا  ردص  رد  ایآ  تسا و  هنوگچ  یمالسا  تموکح  رد  تایلام  ذخا  هقیرط 

خساپ

ذخا هچخیرات  هب  ارذگ  یهاگن  اب  سپس  مینک و  فیرعت  ار  نآ  يریگارف  هنماد  تایلام و  هک  تسا  مزال  تسخن  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  يارب 
. تسا هدیدرگ  هیارا  ینوگانوگ  ياهفیرعت  تایلام  يارب  مییامن . یسررب  یمالـسا  تموکح  رد  ار  نآ  ذخا  هوحن  يرـشب ، ندمت  رد  تایلام 
. دوشیم هتفرگ  مدرم  ياهییاراد  اهدـمآرد و  زا  ینوناق  مازلا  هجیتن  رد  هک  دناهتـسناد  یتشادرب  ار  تایلام  داصتقا  ملع  نادنمـشناد  زا  یخرب 

وجتـسج يرـشب  ندـمت  رد  مه  دـیاب  ار  نآ  یخیرات  هنیـشیپ  تسا و  تایلام  اهتلود  جراخم  نیمأت  شور  نیرتمهم  نیرتلومعم و  کش  یب 
مدرم فلتخم  راشقا  هک  دوب  ياهنارس  تایلام  یـضارا و  جارخ  تلود  دمآرد  عبنم  نیرتمهم  نایناساس ، تموکح  ناتـساب و  ناریا  رد  درک .

هب فظوم  یتایلام  نارومأم  هاگنآ  درکیم و  شخب  فلتخم  قطانم  تایلام  رب  ار  دوخ  جراخم  تلود  لاس  ره  نارود  نآ  رد  دـنتخادرپیم .
دوب یجیار  لیاسم  زا  دارفا  نکمت  زا  شیب  تایلام  لیمحت  تنوشخ و  روز و  هب  لسوت  هتبلا  هک  دـندشیم  هیحان  ره  مدرم  زا  تایلام  لوصو 

لیکـشت ناگرهم  زورون و  دـیع  يایادـه  دـننام  صاخ  يایادـه  ار  هاش  هژیوبو  تلود  ياهدـمآرد  ریاس  دومنیم . خر  تایلام  ذـخا  رد  هک 
نینچ م  لاـس 561  رد  مور  رـصیق  نینیتـلوژ  لوا و  ورـسخ  حیحـص  طیارـش  زا  دوزفا . ود  نـیا  رب  زین  ار  یگنج  میاـنغ  دـیاب  هـتبلا  دادیم و 

طـسوت درف  ره  تاـیلام  هلاـس  ره  زین  مور  نیمزرـس  رد  تسا . هدوب  لومعم  ناـمز  نآ  رد  زین  یکرمگ  ضراوع  ذـخا  هک  دوـشیم  طابنتـسا 
نکمم هلیـسو  ره  هب  مدرم  زا  تایلام  تیاهن  رد  ات  دشیم  یط  بتارم  هلـسلس  دیدرگیم و  غالبا  هقطنم  ره  یلاو  هب  هدش و  نییعت  روطارپما 

هب اهنت  زین  اهنآ  تادیاع  دوب و  هنیدم  هکم و  دندوب  يداصتقا  قنور  ياراد  هک  ییاهرهش  اهنت  زین  مالـسا  زا  شیپ  ناتـسبرع  رد  دشیم . ذخا 
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هب درکیم  لمح  الاک  هکم  هب  نمی  زا  هک  یناتـسمز  و  ماـش ، مور و  هب  هکم  زا  هک  یناتـسبات  ناوراـک  ود  زا  هک  دـشیم  رـصحنم  يدـمآرد 
هنیدـم و هب  مرکا  ربمایپ  ترجاهم  اب  دوب . هتخاس  نکمماـن  ار  تاـیلام  ذـخا  راـک  زاـس و  داـجیا  يزکرم  تموکح  نادـقف  دـمآیم و  تسد 

تایلام یترابع  هبو  یتلود  دمآرد  هدش  ور  هب  ور  نآ  اب  یمالسا  ياپ  ون  تموکح  هک  یلیاسم  زا  یکی  کش  یب  یمالسا  تموکح  لیکشت 
قح ناونع  هب  هک  دادیم  لیکشت  یتاکز  ار  دمآرد  نیا  اهنت  دوب و  زیچان  رایسب  ناناملسم  دمآرد  یمالسا  تموکح  لیکشت  يادتبا  رد  دوب .

ار نآ  دـندوب  راـصنا  زا  هـک  ناملـسم  نادـنمتورث  طـقف  دوـب و  هدـیدرگ  نـیعم  سدـقم  حراـش  طـسوت  نادـنمتورث  لاوـما  رد  نادنمتــسم 
. دومن دمآرد  داجیا  ناناملـسم  يارب  هک  دـیدرگ  يداصتقا  عبنم  نیمود  یگنج  ياهتمینغ  ناناملـسم ، ياهگنج  زاغآ  زا  سپ  دـنتخادرپیم .

دیدش جایتحا  تلع  هب  ربمایپ و  روتسد  هب  هک  داتفا  ناناملسم  تسد  هب  هار  نآ  زا  يدمآرد  زین  ریـضن  ینب  هفیاط  اب  ناناملـسم  حلـص  زا  سپ 
امیت یلاها  هک  دنکیم  تیاور  نادلبلا  حوتف  باتک  رد  يذرالب  دش . میـسقت  دـندوب  ریقف  هک  راصنا  زا  نت  ود  نانآ و  نیب  رد  طقف  نارجاهم 

لباقم رد  هک  دـیدرگ  ررقم  تفریذـپ و  زین  ربمایپ  دـندرک ، حلـص  داهنـشیپ  ربمایپ  هب  دـندش و  كانمیب  يرقلا  يداو  مدرم  تسکـش  زا  دـعب 
هک دوـب  ياهیزج  نیتـسخن  نیا  دـننک و  هدافتـسا  ناـشکالما  یـضارا و  دوـخ و  هناـشاک  هناـخ و  زا  دـنناوتب  دـنزادرپیم  ناـنآ  هک  ياهیزج 

ار هیزج  لاح  ره  هب  اما  دراد  دوجو  ناناملـسم  طسوت  هیزج  نیلوا  ذخا  صوصخ  رد  زین  يرگید  ياهتیاور  هتبلا  دندرک . تفایرد  ناناملـسم 
عبانم دش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  نیاربانب  دروآ . باسح  هب  مالـسا  ردـص  رد  ناناملـسم  دـمآ  رد  عبانم  زا  رگید  یکی  ناونع  هب  ناوتیم  زین 

تاهوجو تاکز ، ار  تسا -  تلود  يارب  دـمآرد  داجیا  زین  تایلام  ذـخا  فدـه  هک  نیا  حیـضوت  (ص - ) ربمایپ تموکح  دـمآرد  یلـصا 
ناناملـسم هک  مود  هفیلخ  ناـمز  رد  ربماـیپ و  تلحر  زا  سپ  تسا . هدادیم  لیکـشت  رگید  دراوـم  یـضعب  هـیزج و  یگنج ، میاـنغ  یعرش ،

نب نامثع  ياهمان  هب  رفن  هس  ناریا  حتف  زا  سپ  هک  نانچ  دش  حرطم  تایلام  جارخ و  ثحب  كدـنا  كدـنا  دـندز ، ییاشگ  روشک  هب  تسد 
لاوما زا  نامز  نیا  رد  زین  ضراوع  هتبلا  دـندش . هداتـسرف  قارع  هب  یـضارا  جارخ  هبـساحم  يارب  دوعـسم  نب  هَّللادـبع  رـسایرامع و  فینح ،

هک دوب  یلاوما  يرگید  زا  زین  یف  وسمخ  درک . هیبشت  هزورما  یکرمگ  قوقح  هب  ار  نآ  ناوتیم  هک  دیدرگیم  ذخا  ناناملـسم  ریغ  يراجت 
یمالسا تموکح  دمآرد  عبانم  رگید  ار  اهنآ  ناوتیم  دوب و  هدش  بجاو  ناناملـسم  رب  تاکز  دننامه  یعرـش  فیلاکت  هب  انب  نآ  تخادرپ 

رد ندیرچ  ندوب و  هدام  تیـصوصخ  ياراد  هک  ییوردنت  نابـسا  رب  (ع ) یلع ماما  هک  دنکیم  لقن  ۀعنقمملا  باتک  رد  دـیفم  خیـش  دـیمان .
صاصتخا هک  تسا  یثحب  تموکح  جراخم  نیمأت  يارب  دـمآرد  داجیا  ثحب  دـش  تفگ  هچنآ  اب  هجوت  اب  داد . رارق  تایلام  دـندوب  هاگارچ 

لاکـشا رد  ناوتیم  ار  نآ  ياههنومن  هتبلا  دوشیم ، هدـید  نونکاـت  ناتـساب  ماـیا  زا  اـهتموکح  یماـمت  رد  هتـشادن و  یمالـسا  تموکح  هب 
مدرم هتشاد و  دوجو  تایلام  ناونع  تحت  نونکا  یتموکح  لصا  نیا  دومن . هظحالم  زین  ناریاس  ربمایپ و  تموکح  رد  مالسا  ردص  یضتقم 

قح تموکح  هب  زین  سدقم  عراش  دـنیامن . تخادرپ  لبقت و  ار  تایلام  نآ ، ياههنیزه  نیمأت  تموکح و  ياقب  موادـت  يارب  دـنافظوم  زین 
يروهمج یساسا  نوناق  مکی  هاجنپ و  لصا  تسا . هدیدرگ  عضو  ینیناوق  زین  یمالسا  تموکح  رد  اتسار  نیا  رد  تسا و  هداد  يراذگنوناق 
تموکح رد  هک  تفگ  ناوتیم  راصتخا  روط  هب  {. 1} تسا هدراذگ  یمالسا  يراوش  سلجم  هدهع  رب  ار  نآ  نیناوق  بیوصت  زین  یمالـسا 

زا تلود  یتایلام  دـمآرد  زا  یـشخب  تورث . فرـصم و  دـمآرد ، ددرگیم ؛ نیمأت  عبنم  هس  زا  تاـیلام  اـهتموکح  ریاـس  دـننام  زین  یمالـسا 
دوس زا  هنالاس  هک  یتایلام  ای  دوشیم و  ذـخا  نادـنمراک  قوقح  زا  هنایهام  هک  یتایلام  دـننام  دوشیم  ذـخا  هعماج  فلتخم  داـحآ  دـمآرد 

هفاضا يدیلوت  ياهالاک  هدش  مامت  تمیق  هب  یـضراوع  تروص  هب  هک  تسا  فرـصم  رب  تایلام  تایلام ، مود  شخب  ددرگیم . ذخا  هبـسک 
تسا تورث  رب  تایلام  هب  طوبرم  تایلام  موس  شخب  دنکیم و  ذخا  يدیلوت  يوردوخ  هاگتسد  ره  زا  تلود  هک  یضراوع  دننام  ددرگیم 

یمالـسا يروهمج  یتایلام  نوناق   » باـتک رد  نیناوق  نیا  هعومجم  [. 1 { ] 2 .} دومن هراـشا  ثرا  رب  تاـیلام  هب  ناوتیم  نآ  قیداـصم  زا  هک 
زا نیملسم  هیلامو  یلام  عضو  یـسررب  عبانم 1 -  [. 2 . ] دینک عوجر  نآ  هب  دـیناوتیم  رتشیب  عالطا  يارب  هک  تسا  هدـش  يروآ  عمج  ناریا »

ياهتلود یلاـم  ياـهماظنو  جارخ   - 3 ج 3 . تنارود ، لـیو  ندـمت ، خـیرات   - 2 يداهتجا . مساـقلاوبا  رتکد  يوما ، نارود  ناـیاپ  اـت  زاـغآ 
ترازو يداصتقا  روما  تنواعم  فراعتم ، داصتقاو  یمالـسا  داصتقا   - 4 يربکا . یلعحتف  رتکد  همجرت  نیئرما ، نیدلا  ایـض  رتکد  یمالـسا ،
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. ییارادو داصتقا 

؟ درادن دوجو  تنس  لها  هرابرد  ياهدام  چیه  ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  رد  ارچ 

شسرپ

؟ درادن دوجو  تنس  لها  هرابرد  ياهدام  چیه  ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  رد  ارچ 

خساپ

نید و دیق  تسا  نکمم  یساسا  نوناق  کی  رد  ینعی  تسین ؛ جراخ  تلاح  هس  زا  بهذم  نید و  اب  اهروشک  یمامت  یـساسا  نوناق  دروخرب 
یسایس ياهماظن  عون  نیا  رد  یبهذم ، ریغ  یسایس  ياهماظن  رد  یـساسا  نوناق   - 1 دوش . هدروآ  ریز  هناگ  هس  ياهلکش  زا  یکی  هب  بهذم 

زا کی  چیه  رد  بهذم  یمـسر  شقن  درادـن و  هیلاع  ياوق  اهنامزاس و  یـسایس ، میژر  رد  ياهدـننک  نییعت  شقن  هنوگچیه  بهذـم  نید و 
نید بهذـم و  زا  يرکذ  هنوگ  چـیه  یـساسا ، نیناوق  لوصا  زا  یلـصا  چـیه  رد  اهماظن  نیا  رد  دوشیمن . هدـهاشم  يرادـمامز  ياـههنیمز 
هدمآ هسنارف  روشک  یـساسا  نوناق  مود  هدام  رد  لاثم  روط  هب  تسا . یبهذـم  ریغ  روشک  یـسایس  ماظن  هک  ددرگیم  دـیکأت  هکلب  دوشیمن 

نیناوق  - 2 تسا . نینچ  زین  تسا  یمالـسا  يروـشک  هک  هیکرت  یـساسا  نوناـق  هنافـسأتم  تسا . یبهذـم  ریغ  يروـهمج  هسنارف  هـک  تـسا 
اهنآ رد  هدوب و  یبهذم  نیزاوم  لوصا و  هب  دـیقم  دـیاب  يراذـگ  نوناق  یـسایس ، ياهماظن  هنوگ  نیا  نیناوق  رد  یبهذـم ، ياهماظن  یـساسا 
دنچ ره  دناهتفریذپ ؛ ار  نید  بهذم و  تیمسر  هیکرت  زج  هب  یمالـسا  ياهروشک  یمامت  دوشیم . تیاعر  صاخ  یبهاذم  ای  نایدا و  ریاعش 
نید ماکحا  مدرم و  یعامتجا  روما  نیب  اهنآ  رد  دنتسین و  بهذم  رادتـسود  دنمقالع و  نادنچ  یمالـسا  ياهروشک  زا  يرایـسب  نارادمامز 

ياهروشک یخرب  رد  تسا . هدـش  رکذ  اهنآ  یـساسا  نیناوق  رد  نید  بهذـم و  دـیق  لاـح  ره  هب  یل  دراد و  دوجو  يرایـسب  لـصاوف  ًـالمع 
هدمآ كرامناد  یـساسا  نوناق  راهچ  هدام  رد  ژورن و  یـساسا  نوناق  مود  هدام  رد  هک  نانچ  دراد  دوجو  بهذم  تیمـسر  دیق  زین  یحیـسم 

اهماظن عون  نیا  رد  نوؤش ، مامت  رد  بهذم  نید و  لماک  تیمـسر  اب  یـسایس  ياهماظن   - 3 تسا . تیحیسم  روشک  یمـسر  نید  هک  تسا 
نینچ رد  دوـشیم  هتفگ  زین  یهلا  تموـکح  اـهماظن  عوـن  هب  دـشابیم  تموـکح  لیکـشت  يدوـجو  تـّلع  هیاـپ و  ساـسا ، بهذـم  نـید و 

، یگنهرف یـشزومآ ، یگداوناخ ، نیناوق  تاررقم و  هیلک  تسا و  یبهذم  یماقم  رایتخا  رد  هعماج  ساسح  يدـیلک و  لغاشم  ییاهتموکح 
نآ مراهچ  لصا  رد  تسا و  نینچ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  دشاب . یعرـش  یبهذم و  نیزاوم  رب  قبطنم  دیاب  هریغ  یـسایس و 

نیزاوـم ساـسا  رب  دـیاب  ویـسایس ... یماـظن ، یگنهرف ، يرادا ، يداـصتقا ، یلاـم ، ییازج ، یندـم ، تاررقم  نیناوـق و  هیلک  هک  هدـش  ناـیب 
ياهقف هدـهع  رب  قابطنا  نیا  صیخـشت  دراد و  تلـالد  یمالـسا  نیناوق  اـب  روشک  نیناوق  لوصا  همه  قاـبطنا  رب  لـصا  نیا  دـشاب . یمالـسا 

هب هجوـت  اـب  نوناـق  نیا  رد  داد . تبثم  يأر  ءارآ  زا  اب 98 % نوناق  نیا  هب  یـساسا  نوناـق  یـسرپهمه  رد  ناریا  تلم  تسا . ناـبهگن  ياروش 
لیکشت نایعیش  ار  روشک  ناملسم  تیعمج  زا  هک 93 % نیا  هب  هجوت  اب  زین  تفای و  تیمسر  مالسا  نید  دناناملسم  روشک  مدرم  هکنیا 98 %

مدرم قلطم  تیرثکا  هک  لیلد  نیا  هب  یـساسا  نوناق  رد  مالـسا  دیق  رگا  رگید  ترابع  هب  دش . هتخانـش  تیمـسر  هب  عیـشت  بهذم  دنهدیم ،
رگا تسا و  یقطنم  لوـقعم و  لـیلد  نیمه  هب  زین  يرـشع  ینثا  يرفعج  بهذـم  دـیق  تسا ، یقطنم  تـسرد و  حیحـص ، دناناملـسم ، ناریا 

یلاکشا نینچ  ًالوصا  هک  یلاح  رد  دشاب  دراو  لاکشا  نیا  زین  یـساسا  نوناق  رد  مالـسا  نید  دیق  هب  دیاب  دوش  دراو  بلطم  نیا  رب  یلاکـشا 
لاس رد  یـساسا  نوناق  نیتسخن  نیودت  نامز  زا  ناریا  روشک  رد  یـساسا  نوناق  نیودت  هچخیرات  رداب  هک  نیا  رگید  بلطم  تسین . یقطنم 

دیاـب تسا . هیرـشع  ینثا  هیرفعج  هقف  هقیرط  مالـسا و  ناریا  یلم  بهذـم  هک  هدـمآ  نآ  لوا  لـصا  رد  لاـس 1325  رد  نآ  مـمتم  1324 و 
لیلد تسا . هدش  لمع  نآ  هب  هدوب و  یمسر  زین  یمالسا  تموکح  لیکشت  نامز  ات  نوناق  نیا  دشاب . بهذم  نیا  جورم  اراد و  ناریا  هاشداپ 
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یعامتجا يداقتعا و  تیعقاو  کی  هکلب  تسین  یسیسأت  لصا  کی  روشک  یساسا  نوناق  مهدزاود  لصا  رد  نید  بهذم و  دیق  هکنیا  رگید 
یـساسا نوناـق  یئاـهن  یـسررب  يارب  سلجم  تارکاذـم  حورـشم  تروـص  رد  تسا . هدـیدرگ  سکعنم  هدـش و  رکذ  نیناوـق  رد  هک  تـسا 

هک تسا  هدیدرگ  ناعذا  هدش و  ثحب  هیرشع  ینثا  يرفعج  بهذم  مالـسا و  دیق  ندروآ  لیلد  دروم  رد  هسلج 18  رد  یمالسا ؛ يروهمج 
نانچ دوشب  هتـشون  هقف  کی  هیاپ  رب  تاررقم  نیناوق و  یمامت  رگا  هک  ارچ  دنکیم  کمک  روشک  رد  نیناوق  يزاس  ناسکی  هب  بهذـم  دـیق 

تارادا هب  تاعجارم  دوخ و  هرمزور  لامعا  تالماعم و  رد  تسا  نکمم  دننکیم و  یگدـنز  فلتخم  بهاذـم  ناوریپ  هک  یهرهـش  رد  هچ 
رگا الا  دشاب و  هتـشاد  دوجو  فالتخا  لح  يارب  رایعم  کی  هک  دنکیم  کمک  یمـسر  نوناق  ندوب  دنوش  عازن  راچد  یتلود  ریغ  یتلود و 

رد هک  کچوک  بهاذـم  اههقرف و  ناوریپ  دوجو  هب  هجوت  اب  دجنـسب  نآ  قبط  رب  ار  قح  عوجر و  دوخ  یـصخش  تاداقتعا  هب  یـصخش  ره 
ياهروشک رد  هک  یتاررقم  هب  دیاب  نیناوق  نیودـت  يارب  ای  دـش و  دـهاوخن  لصف  لح و  یفالتخا  چـیه  دنتـسه  هدـنکارپ  روشک  ياج  همه 

دـش هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  درک . هدافتـسا  دیابن  بهاذم  زا  کی  چیه  یهقف  عبانم  زا  هک  ارچ  دومن  دانتـسا  هدش  نیودت  ییاکیرما  ییاپورا و 
. دوشیم بوسحم  القع  يرما  دراد و  دوجو  نیناوق  رد  بهذم  دیق  یمالـسا  ریغ  یفرح  یمالـسا  ياهروشک  رثکا  رد  هک  دومن  هجوت  دـیاب 

بهذم یفنح  بهذم  مالـسا و  نید  هک  هدش  دیق  ناتـسناغفا  روشک  يروهمج -  یهاشداپ و  ياهتموکح  رد  هچ  یـساسا -  نیناوق  رد  ًالثم 
یلم هک  تعیرش  نیناوق  رد  تسا و  یباهو  بهذم  روشک  یمـسر  بهذم  هدمآ  رطق  روشک  یـساسا  نوناق  رد  ای  دشابیم و  روشک  یمـسر 

هدـیدرگ نایب  يداصتقا  یگنهرف و  یعامتجا ، نیناوق  تاررقم و  نآ  رد  هدیـسر و  بیوصت  هب  ناتـسکاپ  ياهروشک  رد  هتـشذگ  لاس  دـنچ 
هقف هیاپ  رب  تاررقم  تشاد  تموکح  هیکرت  روشک  رب  لاس  دودح 500  هک  ینامثع  تموکح  رد  ای  و  تسا . یفنح  بهذم  یمـسر  بهذم 

رد هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دراد . دوجو  یـساسا  نیناوق  رد  صاخ  بهذم  دیق  یمالـسا  ياهروشک  ریاس  رد  زین  تسا و  هدش  نیودت  یفنح 
، یفنح زا  معا  یمالسا  رگید  بهاذم  تسا  هدمآ  تسا  یمسر  بهذم  هدننک  نایب  هک  مهدزاود  لصا  رد  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق 

دنادازآ ناشدوخ  هقف  قبط  یبهذم ، مسارم  ماجنا  رد  بهاذم  نیا  ناوریپ  دنشابیم و  لماک  مارتحا  ياراد  يدیز  یلبنح و  یکلام ، یعفاش ،
دنراد و تیمسر  اههاگداد  رد  نآ  هب  طوبرم  يواعد  و  تیـصو -  ثرا و  قالط ، جاودزا ، هیـصخش -  لاوحا  ینید و  تیبرت  میلعت و  رد  و 

نآ قـبط  رب  اـهروشک  تاراـیتخا  دودـح  رد  یلحم  تاررقم  دنـشاب ، هتـشاد  تیرثـکا  بهاذـم  نیا  زا  کـی  ره  ناوریپ  هک  ياهقطنم  ره  رد 
دروم رد  ياهدام  یـساسا  نوناق  رد  هک  تفگ  ناوتیمن  اهنت  هن  هک  دهدیم  ناشن  نیا  و  بهاذم . ریاس  قوقح  ظفح  اب  دوب ، دهاوخ  بهذم 

نیا بهاذـم  ناوریپ  قوقح  مهدزاود  لصا  رد  تسا . هدـش  حیرـصت  بهاذـم  همه  ناوریپ  قوقح  نآ و  هب  هکلب  درادـن  دوجو  تنـس  لـها 
 - 2 دـشابیم . عونمم  ًاـنوناق  یمالـسا  بهاذـم  ناوریپ  هب  تبـسن  یمارتحا  یب  هنوگ  ره  ینعی  بهاذـم ؛ هب  مارتـحا   - 1 تسا : هدـمآ  هنوگ 

لاوـحا ماـجنا  رد  يدازآ   - 4 بهذـم ؛ دـیاقع  لوـصا  هقف و  قـبط  رب  تیبرت  میلعت و  شزوـمآ و  لـصا   - 3 یبهذـم ؛ مسارم  ماجنا  يدازآ 
هب طوبرم  يواعد  تیـصو و  ثرا و  قالط ، جاودزا ، دـننام  تسا ؛ یعامتجا  یگداوناخ و  يدرف ، تاروما  همه  هدـنریگرب  رد  هک  هیـصخش 
رد هک  یلحم  تاررقم  ینعی  تاس  بهاذـم  ياهقطنم  تیمـسر  هدـیدرگ  هراشا  نآ  هب  یـساسا  نوناق  مهدزاود  لصا  هک  يرگید  هتکن  نآ .

قوقح تیاعر  لصا  هب  هجوت  اب  هتبلا  دـباییم  تیمـسر  بهذـم  ناـسکی  ناوریپ  تیرثکا  تروص  رد  دـشابیم  اـهاروش  تاراـیتخا  دودـح 
تلم زا  روظنم  تسا و  هدـش  هراشا  بهاذـم  ماوقا و  یمامت  هب  تلم  ثحب  رد  هک  یـساسا  نوناق  هک  نیا  رگید  هتکن  بهاذـم . ریاس  ناوریپ 

بهاذم ماوقا و  همه  لماش  دـننکیم و  یگدـنز  ماظن  تموکح و  کی  تحت  روشک  مان  هب  ییایفارغج  هزوح  کی  رد  هک  تسا  يدارفا  مه 
ناریا مدرم  هک  هدمآ  یـساسا  نوناق  مهدزون  لصا  رد  ًالثم  تسا . یموق  یبهذم و  دارفا  همه  لماش  تلم  اذـل  ددرگیم  یبهذـم  ياهتیلقا  و 

رد ناسکی و  درم  نز و  زا  معا  تلم  دارفا  همه  هک  هدـمآ  متـسیب  لـصا  رد  دـنرادروخرب و  يواـسم  قوقح  زا  دنـشاب  هک  هلیبق  موق و  ره  زا 
ثعاب صاـخ  ینید  اـی  صاـخ و  یبهذـم  نتـشاد  دـنرادن و  يرترب  يرگید  رب  ياهلیبق  موق و  درف ، چـیه  ینعی  دـنراد . رارق  نوناـق  تیاـمح 

یـسایس و ياهنمجنا  اهتیعمج ، بازحا ، یـساسا  نوناـق  لـصا 26  قبط  دنـشاب . هتـشاد  دارفا  ریاـس  زا  رتـشیب  یقوقح  یهورگ  هک  دوـشیمن 
نیزاوم یلم  تدـحو  يدازآ ، لالقتـسا ، لوصا  هکنیا  رب  طورـشم  دـنادازآ  هدـش  هتخانـش  ینید  ياهتیلقا  ای  یمالـسا و  ياـهنمجنا  یفنص ،
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اهنآ زا  یکی  رد  تکرش  هب  ای  درک  عنم  اهنآ  رد  تکرش  زا  ناوتیمن  ار  سکچیه  دننکن و  ضقن  ار  یمالسا  يروهمج  یـساسا  یمالـسا و 
نوناق لصا 64  رد  دـنرادروخرب . نآ  زا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  بهاذـم  ریاس  هک  تسا  يزراب  قوقح  هلمج  زا  نیا  تخاس و  روبجم 
نوناق هعلاطم  اب  هجیتن : تسا . ندوب  ناملسم  یمالسا  ياروش  سلجم  رد  یگدنیامن  طرش  تسین و  ناناملسم  نیب  يزیامت  هک  هدمآ  یساسا 

داوم لوصا و  رد  هکلب  تسین  حیحـص  تنـس  لها  ناونع  ندـشن  رکذ  اـهنت  هن  هک  تفاـیرد  ناوتیم  یتحار  هب  یمالـسا  يروهمج  یـساسا 
. تسا هدش  نایب  یمالسا  بهاذم  ناوریپ  تنس و  لها  قوقح  نوناق  نیا  زا  يددعتم 

یسک هچ  درادن . ار  یساسا  نوناق  يارجا  تیحالص  هک  تشاد  نایب  حیرص  روط  هب  سّردم  دیهش  هاگشناد  نایوجشناد  عمج  رد  یمتاخ  ياقآ 
؟ تسا لیخد  دروم  نیا  رد  راک  هظفاحم  حانج  ایآ  تسا ؟ هدش  ناشیا  راک  عنام  یهورگ  هچ  ای 

شسرپ

هچ درادن . ار  یساسا  نوناق  يارجا  تیحالص  هک  تشاد  نایب  حیرـص  روط  هب  سّردم  دیهـش  هاگـشناد  نایوجـشناد  عمج  رد  یمتاخ  ياقآ 
؟ تسا لیخد  دروم  نیا  رد  راک  هظفاحم  حانج  ایآ  تسا ؟ هدش  ناشیا  راک  عنام  یهورگ  هچ  ای  یسک 

خساپ

دوخ فئاظو  هب  هننقم  هیئاضق و  هیرجم ، ياوق  زا  مادـک  ره  رگا  تسا ، همه  باطخلا  لصف  یـساسا  نوناق  هک  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  رد 
يراکمه و اب  دنناوت  یم  روشک  نالوئـسم  زا  مادک  ره  دور و  یم  شیپ  یبوخ  هب  راک  دننکن ، یـشارت  عنام  رگیدکی  راک  رد  دـننک و  لمع 

ناریا روانهپ  روشک  قنور  رب  دـنربب و  شیپ  هب  تسا ، زاـبناج  لولعم و  دیهـش و  نارازه  نوخو  يراکادـف  هرمث  هکار  ماـظن  نیا  یگنهاـمه ،
تـسناوت دنهاوخن  مادک  چیه  ًامّلـسم  دننک ، تلاخد  رگیدکی  راک  رد  هناگ  هس  ياوق  زا  مادک  ره  هک  دوش  انب  رگا  اگما  دنیازفایب ، یمالـسا 

دروم رد  دـش . دـهاوخ  هدوزفا  مدرم  تالکـشم  رب  لزلزت و  راچد  روشک  داصتقا  تینما و  هجیتن  رد  دنـسرب و  يرادروشک  یلاع  فادـها  هب 
هک روط  ناـمه  دـیاش  میرادـن . یقیقد  علطا  تسا ، هدـش  يروهمج  مرتحم  تساـیر  راـک  عناـم  یهورگ  بزح و  هچ  اـی  یـسک  هچ  هک  نیا 

نداتفاریخأت هب  ثعاب  راکردـنا  تسد  ياهورین  یناوتاـن  مه  دـیاش  تسا و  هدرک  یـشارت  عناـم  راـک  هظفاـحم  حاـنج  دـیاهدومرف  یلاـعبانج 
ینمشد اههقرفت و  دنک و  دحّتم  مه  اب  ار  ناریا  مدرم  همه  دناوتب  يروهمج  مرتحم  تسایر  رگا  دسر  یم  رظن  هب  تسا . هدش  ناشیا  فادها 

، تسا یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  دربشیپ  هک  فده  کی  يوس  هب  ار  همه  دـنک و  فرط  رب  هدرک ، ادـیپ  هورگ  نآ  اب  هورگ  نیا  هک  ار  ییاه 
رب فّظوم  ار  يروهمج  تسایر  یـساسا ، نوناق  رگید  يوس  زا  دوب . دهاوخ  رتقفوم  شراک  رد  دـهاکب ، اهشنت  فالتخا و  زا  دربب و  شیپ 

. تسا هدرک  یساسا  نوناق  يارجا  نسُح 

؟ تسا هدمآ  نوناق  رد  ایآ  تسا و  هنوگچ  تیناحور  هژیو  هاگداد 

شسرپ

؟ تسا هدمآ  نوناق  رد  ایآ  تسا و  هنوگچ  تیناحور  هژیو  هاگداد 

خساپ

تیناحور تیثیح  یگدیـسر ، نیع  رد  ات  دـش ، سیـسأت  هر )  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  روتـسد  هب  بـالقنا  زاـغآ  رد  تیناـحور  هژیو  هاـگداد 
داهنـشیپ هب  لاس  ود  زا  سپ  دومرف و  وغل  ماما  دوش . وغل  دـش  اعدتـسا  لحار  ماـما  تیب  رد  عرـش  ناـمکاح  عمجت  نیلوا  رد  دـنامب . ظوفحم 
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زا لحار  ماما  دـشاب . دـهتجم  لداع و  یـضاق  دـیاب  یهاگداد  ره  هتبلا  دـش . لیکـشت  ًاددـجم  يرهـش  ير  ياقآ  رارـصا  ینیکـشم و  هللاۀـیآ 
هاگداد حلسم ، ياهورین  هژیو  هاگداد  هک  روط  نامه  یلو  تسا ، هدماین  یـساسا  نوناق  رد  هاگداد  نیا  درک و  هدافتـسا  یـصخش  تارایتخا 

تیهام و رد  هک  یتقو  ات  میـشاب . هتـشاد  يرتسگداد  بلق  رد  فلتخم  ياههاگداد  هک  درادـن  یلاکـشا  میراد ، تاـضق  هاـگداد  هداوناـخ و 
تسا نیا  تسا ، ربتعم  ییاضق  همکحم  هاگداد و  رد  یمالسا  نوناق  یعرـش و  رظن  زا  هچنآ  دننک ، تواضق  یعرـش  نازیم  رب  همه  درکلمع ،
رگید یمان  ای  دشاب  هژیو  هاگداد ، نیا  دهاوخیم  لاح  دریگ ، تروص  تواضق  یمالسا  نیناوق  ساسارب  دشاب و  دهتجم  لداع و  یـضاق  هک 

اب یتفلاخم  سپ  دشاب . هژیو  دیابن  هاگداد  هک  درادن  نیا  رب  یحیرصت  درادن و  اههاگداد  هنوگ  نیا  اب  یتفلاخم  یـساسا  نوناق  دشاب . هتـشاد 
. درادن یساسا  نوناق 

؟ تسیچ تیناحور  هژیو  هاگداد  يدوجو  ۀفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ تیناحور  هژیو  هاگداد  يدوجو  ۀفسلف 

خساپ

لیکشت تیناحور  هژیو  هاگداد  مان  هب  یهاگداد  یناحور ، رشق  تافّلخت  هب  یگدیسر  يارب  دنداد  روتسد  هر ) ) ینیمخ ماما  بالقنا ،  زا  سپ 
. دوب تیناحور  نوئش  ظفح  یمومع ، ياه  هاگدادزا  هژیو  هاگداد  يزاس  ادج  ۀفسلف  ددرگ .

؟ میراد تیناحور  هژیو  هاگداد  مان  هب  یهاگداد  ارچ  سپ  دنیواسم ، نوناق  ربارب  رد  دارفا  ۀمه  مالسا  رد 

شسرپ

؟ میراد تیناحور  هژیو  هاگداد  مان  هب  یهاگداد  ارچ  سپ  دنیواسم ، نوناق  ربارب  رد  دارفا  ۀمه  مالسا  رد 

خساپ

مادک رد  هک  نیا  اما  دیامن . لمحت  ار  نآ  تازاجم  دـیاب  دـش ، بکترم  یمرج  سک  ره  هک  تسا  نیا  شیانعم  نوناق  ربارب  رد  دارفا  يواست 
یماظن هاگداد  رد  یتینما ، لیاسم  ظاحل  هب  نایماظن  ایند  مامت  رد  هک  هنوگ  نامه  سپ  درادن . دارفا  يواست  هب  یطبر  دوش ، همکاحم  هاگداد 

، نویناحور روما  هب  یگدیسر  يارب  دنداد  روتـسد  هعماج ، یمومع  تحلـصم  تیاعر  يارب  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  دنوش ، یم  همکاحم 
. ددرگ لیکشت  يا  هژیو  هاگداد 

رشب قوقح  ضقن  زین  يرابجا  باجح  ایآ  دشابیم ، رشب  قوقح  ضقن  نآ  دروم  رد  ناناملسم  رظن  هک  هسنارف  روشک  رد  باجح  عنم  هب  هجوت  اب 
؟ تسا ینید  رگید  ياهروتسد  طیارش و  هب  هتسب  ای  دشابیمن 

شسرپ

قوقح ضقن  زین  يرابجا  باجح  ایآ  دشابیم ، رشب  قوقح  ضقن  نآ  دروم  رد  ناناملسم  رظن  هک  هسنارف  روشک  رد  باجح  عنم  هب  هجوت  اب 
؟ تسا ینید  رگید  ياهروتسد  طیارش و  هب  هتسب  ای  دشابیمن  رشب 
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خساپ

اب تیدـض  تهج  ( 1) اهتسینویهـص یبال  راشف  تحت  یقوقح و  ینوناق و  هن  دراد ، یـسایس  تیهاـم  ًاـساسا  هسنارف  رد  باـجح  عنم  نوناـق 
نوناق اب  حیرـص  تفلاخم  زین  تسا . هدـش  زاـغآ  برغ  رد  یمالـسا  ياـهراتفر  زا  يریگوگلا  یهاوخ و  مالـسا  تضهن  اـب  هلباـقم  مالـسا و 

کیئال و يروشک  دراد  اعدا  هسنارف  رگید ، ییوس  زا  دراد . هسنارف  طسوت  هدش  هتفریذپ  رـشب  قوقح  هیمالعا  حور  هسنارف و  روشک  یـساسا 
ياهراتفر هب  ناوتیم  ار  يدرف  هن  ساسا  نیا  رب  دوشیم ؛ ینید  ماکحا  هب  لـمع  ینید و  داـقتعا  رد  يدازآ  لـماش  يدازآ  نیا  تسا و  دازآ 

يارب ناوتیم  هن  دومن و  مازلا  يزیچ  ندیـشون  ندروخ و  اـی  ساـبل  یعوـن  ندیـشوپ  اـی  صاـخ ، لغـش  اـی  دـیاقع  راـکفا و  نتـشاد  ینید و 
. تسا يدازآ " دهم   " هسنارف دنهدیم  راعـش  ور  نیا  زا  درک . داجیا  تمحازم  دننکیم ، راتفر  دوخ  ینید  ياههزومآ  هیاپ  رب  هک  ینارادنید 
رشب و قوقح  هیمالعا  هتـسنارف و  ریبک  بالقنا  روشنم  اب  مه  باجح  عنم  نوناق  هک  تسا  نیا  دننکیم ، دراو  هسنارف  هب  هک  یلاکـشا  داریا و 

هنوگ ره  دـقاف  باجح  عنم  هبّوصم  ور  نیا  زا  تسا . هسنارف  نوناق  هک  ینید  يدازآ  لصا  اب  مه  تسا و  فلاـخم  روشک  نآ  یـساسا  نوناـق 
. تسا یمالسا  ینید و  يروشک  ناریا ، دراد . یـسایس  ّتیهام  ًاساسا  تسا و  هسنارف  ناناد  قوقح  هاگدید  زا  یتح  ینوناق  یقوقح و  شزرا 
عطاق و تیرثکا  ینعی  تسا ، هتشگ  راوتسا  مالسا  هیاپ  رب  دنتشاد ، يأر  قح  هک  یناسک  هیلک  يارآ 98/2 % اب  نآ  تیروهمج  نایب : رگید  هب 

یعاـمتجا يدرف و  ياـهراتفر  تموـکح و  ناـکرا  یلمع  یتدـیقع و  يوـگلا  ناوـنع  هـب  ار  مالــسا  نـید  ناریا ، مدرم  عاـمجا  هـب  کـیدزن 
، یگنهرف يرادا ، يداصتقا ، یلام ، ییازج ، یندـم ، تارّرقم  نیناوق و  هیلک  : " تسا هدـمآ  یـساسا  نوناق  زا  مراـهچ  لـصا  رد  دـناهتفریذپ .
اهتیفرظ و همه  زا  هک  تسا  هدومن  فظوم  ار  تلود  مود  لـصا  " دـشاب . یمالـسا  نیزاوم  ساـسا  رب  دـیاب  اـهنیا  ریغ  یـسایس و  یماـظن ،

الاب یهابت و  داسف و  رهاظم  هیلک  اب  هزرابم  اوقت و  نامیا و  ساسا  رب  یقالخا  لیاضف  دـشر  يارب  دـعاسم  طیحم  داجیا  يارب  دوخ  تاـناکما 
. دـنک شالت  رگید  لیاسو  یهورگ و  ياههناسر  تاـعوبطم و  زا  حیحـص  هدافتـسا  اـب  اـههنیمز  همه  رد  یمومع  ياـهیهاگآ  حطـس  ندرب 
، دشاب مالسا  اب  حیرص  فلاخم  هک  يدراوم  هژیو  هب  رـشب ، قوقح  هیمالعا  لوصا  همه  تیاعر  ای  کیئال  لوصا  هب  مزتلم  ناریا  ًالّوا  نیاربانب :

نوناق زا  يدّدـعتم  لوصا  رد  ًاحیرـص  هکلب  دـشاب ، دراو  مه  ناریا  هب  تسا ، دراو  یبرغ  ياهتلود  ریاـس  هسنارف و  هب  هک  يداریا  اـت  تسین 
. دشابن داضت  رد  یمومع  عفانم  مالـسا و  اب  هک  تسا  مرتحم  اج  نآ  ات  دارفا  يدازآ  تسا و  تیمالـسا  هیاپ  رب  ّتیروهمج  هک  هدمآ  یـساسا 
هب نتـشاذگ  مارتحا  تسا و  مدرم  روهمج  شریذـپ  دروم  هک  تسا  یـساسا  نوناق  ساسا  رب  ًایناث  تسا . ندرک  رـس  يرـسور  دـح  رد  رابجا 

ياههتـساوخ راکفا و  ارآ و  هب  ّتیّلقا  هک  تسین  نیا  یـسارکومد  يدازآ و  ایآ  تسا . مدرم  دصرد  زا 98  شیب  دیاقع  و  ساوخ نوناق و 
اب تفلاخم  اهنت  هن  لمع  نیا  دـننکن ، تیاـعر  ار  باـجح  هتفرگ و  هدـیدان  ار  هلئـسم  نیا  ياهّدـع  ناریا  رد  رگا  دـنراذگب ؟ مارتحا  تیرثکا 

اهتسینویهص درکلمع  هویش  زا  یهاگآ  تهج  . 1 اهتشون : یپ  تسا . ناریا  یمالسا  يروهمج  نیناوق  اب  تفلاخم  هکلب  یمالـسا ، ماکحا 
موحرم رثا  دوهی " هچیزاب  ایند   " دنمـشزرا باتک  هب  اهيرازگربخ ، اههناسر و  يراذـگ و  نوناق  سلاـجم  اـهتموکح و  رب  ناـنآ  هطلـس  و 

". دوش هعجارم  يزاریش  دمحم  دیس  هَّللا  تیآ 

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یسایس  نادنز 

شسرپ

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یسایس  نادنز 

خساپ

فلاخم زین  یهاگ  تسا . دوجوم  ماظن  هعماج و  حلاصم  فلاخم  اهنآ  یسایس  ياهتیلاعف  هک  دنیوگیم  یناسک  هب  یسایس  ینادنز  ًالومعم 
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رد یـسایس  ناینادـنز  دـننام   ) دراد داضت  مکاح  ۀـماکدوخ  میژر  عماطم  ای  حـلاصم  اـب  یلو  تسا ، نآ  قفاوم  هکلب  تسین ، هعماـج  حـلاصم 
(. دننکفایم نادنز  هب  دنشاب  قح  ریسم  رد  دنچ  ره  ار  فلاخم  دارفا  هک  زورما  يایند  ياهروشک  زا  يرایسب 

؟ تسیچ یئاضق  هاگتسد  ۀفیظو  یمالسا  تموکح  رد 

شسرپ

؟ تسیچ یئاضق  هاگتسد  ۀفیظو  یمالسا  تموکح  رد 

خساپ

نینچمه نیناوق و  حیحـص  يارجا  تاعزانم و  اهـشکمشک و  هب  نداد  نایاپ  داـسف و  ملظ و  زا  يریگولج  یعاـمتجا و  تلادـع  میمعت  يارب 
ۀناوتشپ اب  یئاضق  ردتقم  يورین  کی  شیوخ ، فیاظو  هب  فلتخم  ياههدر  نیلوئسم  نتخاس  انشآ  یئارجا و  ياههاگتـسد  رب  قیقد  تراظن 
ِلوُسَّرِلل َو  ِهِّلل  اُوبیِجَتْـسا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای   » نومـضم هب  هک  مالـسا  لیلد  نیمه  هب  تسا و  يرورـض  مزال و  نآ  ماکحا  يارجا  يارب  یفاک 

لصا يارب  و  هدش ، لئاق  ۀلأسم  نیا  يارب  ياهداعلاقوف  ّتیمها  تساهناسنا  یعقاو  یگدنز  تایح و  نید   24/ لافنا ْمُْکِییُْحی » اِمل  ْمُکاعَد  اذِا 
. تسا هدرک  عضو  یناوارف  تاررقم  تاروتسد و  نآ ، گرب  خاش و  نینچمه  هشیر و  و 

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یسایس  نادنز 

شسرپ

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یسایس  نادنز 

خساپ

فلاخم زین  یهاگ  تسا . دوجوم  ماظن  هعماج و  حلاصم  فلاخم  اهنآ  یسایس  ياهتیلاعف  هک  دنیوگیم  یناسک  هب  یسایس  ینادنز  ًالومعم 
رد یـسایس  ناینادـنز  دـننام   ) دراد داضت  مکاح  ۀـماکدوخ  میژر  عماطم  ای  حـلاصم  اـب  یلو  تسا ، نآ  قفاوم  هکلب  تسین ، هعماـج  حـلاصم 

(. دننکفایم نادنز  هب  دنشاب  قح  ریسم  رد  دنچ  ره  ار  فلاخم  دارفا  هک  زورما  يایند  ياهروشک  زا  يرایسب 

؟ تسا مادک  یعامتجا  تاررقم  ریاس  اب  نآ  قرف  تسیچ و  یساسا  قوقح 

شسرپ

؟ تسا مادک  یعامتجا  تاررقم  ریاس  اب  نآ  قرف  تسیچ و  یساسا  قوقح 

خساپ

مدرم ياهماظن  رد  دشاب .)) ربتعم  دـیاب  یعامتجا  تاررقم  نیودـت  عضو و  زا  لبق  هک  یتاررقم  هعومجم   )) زا تسا  ترابع  یـساسا  قوقح 
سپـس دـننیزگیم ، رب  ناسـسؤم )) سلجم   )) ياضعا ناونع  هب  ار  یناسک  دوخ  يأر  اب  مدرم  تسخن  یـساسا ، قوقح  رابتعا  يارب  يرالاس 

رب رتشیب  رابتعا  يارب   – دوشیم هدـیمان  یـساسا )) نوناق   )) هک  – هعومجم نیا  دـننکیم ؛ بیوصت  عضو و  ار  یـساسا  قوقح  هعومجم  اهنآ 
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هوق شیادـیپ  زا  سپ  رگید  یعاـمتجا  تاررقم  همه  یـساسا ، قوقح  زج  هب  دـنهدب . قـفاوم  يأر  نادـب  زین  ناـنآ  اـت  ددرگیم  هضرع  مدرم 
. ددرگیم عضو  راذگنوناق 

؟ دشاب یم  هچ  نارگید  قوقح  هب  زواجتم  صخش  اب  دروخرب  رد  ناملسم  هفیظو 

شسرپ

؟ دشاب یم  هچ  نارگید  قوقح  هب  زواجتم  صخش  اب  دروخرب  رد  ناملسم  هفیظو 

خساپ

نیا حالطصا  هب  میراد و  زاب  هانگ  زا  ار  يو  ات  تسا  وا  يداشرا  هفیظو  تسخن ، میراد : هدمع  هفیظو  هس  زواجتم ، صخش  اب  دروخرب  رد  ام 
رارـسا هک  دریگ  ماجنا  يا  هنوگ  هب  دیاب  تسا  روسیم  هک  اج  نآ  ات  زواجتم ، اب  طابترا  رد  هفیظو ، نیا  میرامگب . تمه  شایناسفن ، يرامیب 

اه نآ  هب  دـنا ، هتفرگ  رارق  زواجت  دروم  هک  ینارگید  قح  تسا  مزـال  مود ، دزیرن . زین  هدـننک  داـشرا  دزن  شیوربآ  یتح  دوشن و  شاـف  يو 
، يراد زار  اـب  هک  یتروص  رد  اـهنت  تسا و  مزـال  يراد  زار  نکمم ، دـح  اـت  مه  زاـب  یلو  مینک ؛ يریگـشیپ  ددـجم  زواـجت  زا  مینادرگرب و 
، زواجتم صخـش  تازاجم  رفیک و  دروم  رد  موس ، دوب . میهاوخ  زار  ياشفا  زا  زیرگان  دـشابن ، نکمم  زواـجت  زا  يریگولج  قح و  ياـفیتسا 

قحتسم نامدوخ  مینک ، نینچ  رگا  مینک و  یـشالت  هنیمز  نیا  رد  دیابن  تسین و  يزاین  طیارـش ، یـضعب  رد  دراد . رگید  طیارـش  هب  یگتـسب 
، لاح ره  رد  میریگب و  ار  یعامتجا  گرزب  دسافم  ولج  مینکب و  ار  راک  نیا  دیاب  دراوم ، یـضعب  رد  یلو  دش ؛ میهاوخ  یهلا  دودح  يارجا 

بضغ مشخ و  هتساوخن ، يادخ  هک  مینکن  يا  هدیجنسن  راک  هنارس ، دوخ  میشاب و  هتشاد  ینامسآ  تاروتـسد  یهلا و  ماکحا  هب  شوگ  دیاب 
. دشاب هتشاد  لابند  هب  نامدوخ  يارب  ار  یهلا 

. دنک هعجارم  راد  تیحالص  عجارم  تموکح و  هب  دیاب  ای  هدومن و  مادقا  ًامیقتسم  قح  زا  عافد  يارب  دناوت  یم  ناملسم  کی  مالسا ، رظن  هب 

شسرپ

. دنک هعجارم  راد  تیحالص  عجارم  تموکح و  هب  دیاب  ای  هدومن و  مادقا  ًامیقتسم  قح  زا  عافد  يارب  دناوت  یم  ناملسم  کی  مالسا ، رظن  هب 

خساپ

یسک ره  دشاب  رارق  رگا  هک  ارچ  تسا ؛ هدش  هتـشاذگ  تموکح  هدهع  رب  ینیناوق  نینچ  يارجا  یقوقح و  نینچ  نتفرگ  مالـسا ، هاگدید  زا 
، هدـش ییاه  هدافتـسا  ءوس  ببـس  دراوم ، يرایـسب  رد  تسا  نکمم  راک  نیا  دریگب ، زواـجتم  زا  ار  دوخ  قح  دوش و  نادـیم  دراو  ًامیقتـسم ،

جرم جره و  ببـس  تیاهن ، رد  قح و  زا  شیب  دروم و  یب  ياه  ییوج  ماقتنا  يور و  هدایز  أشنم  دروآ و  راـب  هب  هعماـج  رد  يرگید  دـسافم 
دهاوخ یعامتجا  ماظن  رد  لالتخا  أشنم  نیا ، ًاملـسم ، دـننزب . دروم  یب  تسردان و  ياهراک  هب  تسد  یهاو ، ياـه  هناـهب  هب  دارفا  اـی  دوش و 

دوخ قح  دننک و  مادقا  ینوناق  عجارم  هار  زا  هعماج ، ياضعا  دارفا و  تسا  مزال  نیا ، رب  انب  دوش . یم  دـیدهت  هعماج ، ياضعا  تینما  دـش و 
فرط دراوم ، يرایسب  رد  نیا ، رب  هوالع  تسا . تموکح  دوجو  ترورـض  لیالد  زا  یکی  نیا ، دنناتـس و  زاب  نازواجتم  زا  اه  نآ  طسوت  ار 
ناکما يارب  نیا ، رب  اـنب  درادـن . ار  تسا  هدـش  دراو  يو  رب  هک  یتیاـنج  صاـصق  شیوخ و  قح  قاـقحا  رب  تردـق  زواـجت ، دروم  مولظم و 

هنوگ نیا  يارجا  دنـشاب و  هتـشاد  دوجو  یتلود  ینوناق و  عجارم  دـیاب  دروم ، یب  ياه  ییوج  ماقتنا  اـه و  يور  هداـیز  زا  تعناـمم  قاـقحا 
رای دنک و  مادقا  نآ  هب  دوخ  دیاب  هک  تسا ، تلود  فیلکت  مه  و  دننک ، مادقا  نآ  هب  ًامیقتسم  دیابن  نارگید  تسا و  تلود  قح  مه  اهراک ،

زا 405قوقح هحفص 109 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. دشاب ملاظ  نمشد  مولظم و 

؟ تسیچ دوش  یم  حرطم  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  رشب  قوقح 

شسرپ

؟ تسیچ دوش  یم  حرطم  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  رشب  قوقح 

خساپ

تورث و عفانم ، هرهب ، يانعم  هب  قوقح  تسا  یقوقح  بحاص  یکاخ  هرک  نیا  رد  یگدـنز  تاـیح و  بحاـص  دوجوم  کـی  ناونع  هب  رـشب 
دـش نیودت  رـشب » قوقح   » ناونع تحت  يا  هلاسر  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  تسا . هدش  تباث  صخـش  يارب  هک  ییاه  هدافتـسا  ییاراد و 

قوقح هک  دنتسه  ییاهروشک  سأر  رد  یبرغ  ياهروشک  هنافسأتم  نکیل  تسا . هتشاد  نایب  ار  رشب  قوقح  ییاه  هربت  داوم و  نمـض  رد  هک 
ضقن هب  مهتم  ار  یمالسا  ياهروشک  صوصخب  یقرـش  ییاهروشک  هک  دنک  یم  ءاضتقا  اهنآ  نیغورد  تسایـس  و  دننک . یم  ضقن  ار  رـشب 

ناسنا و تخاس  هب  هک  یهلا ، ملع  یحو و  عبنم  زا  يریگ  هرهب  اب  مالـسا  هک  یلاح  رد  دنریگب . هرهب  هدولآ  لگ  بآ  زا  ات  دننک  رـشب  قوقح 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب   . ) تساه ناسنا  قوقح  یعقاو  يدانم  دراد ، هطاحا  نانآ  قوقح  یناسنا و  هعماج 

؟ تسیچ دیآ  یم  نایم  هب  نخس  نآ  زا  یللملا  نیب  عماجم  رد  همه  نیا  هک  رشب » قوقح   » زا دوصقم 

شسرپ

؟ تسیچ دیآ  یم  نایم  هب  نخس  نآ  زا  یللملا  نیب  عماجم  رد  همه  نیا  هک  رشب » قوقح   » زا دوصقم 

خساپ

يارب هک  ییاه  هدافتـسا  ییاراد و  عفانم ، هرهب ، يانعم  هب  قوقح  تسا . یقوقح  بحاـص  یگدـنز ، تاـیح و  ياراد  دوجوم  ناونع  هب  رـشب ،
هب ییاه  هرـصبت  داوم و  نمـض  رد  هک  دش  نیودت  رـشب » قوقح   » ناونع اب  يا  هلاسر  مود ، یناهج  گنج  زا  سپ  تسا . هدـش  تباث  صخش 

، دننک یم  ضقن  ار  رشب  قوقح  هک  دنتـسه  ییاهروشک  ردص  رد  یبرغ  ياهروشک  هنافـسأتم  تسا . هتخادرپ  رـشب  قوقح  نیودت  فیرعت و 
ات دننک  رشب  قوقح  ضقن  هب  مهتم  ار  یمالسا  ياهروشک  صوصخب  یقرش ، ییاهروشک  هک  دنک  یم  ءاضتقا  اهنآ  زیمآ  هعدخ  تسایـس  اّما 

قوقح یناسنا و  هعماج  ناـسنا ، تیعقاو  هب  هک  یهلا ، ملع  یحو و  زا  يریگ  هرهب  اـب  مالـسا  هک  یلاـح  رد  دـنریگب . هرهب  دولآ  لـگ  بآ  زا 
یگناگیب دوخ  زا  نا  ـ سنا شنیر  ـ فآ 534 ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تساه ناسنا  قوقح  یعقاو  يدانم  دراد ، هطاحا  نانآ 

؟ دراد یتوافت  هچ  دوشن  دیق  ای  دوش  دیق  یمسر  بهذم  ناونع  هب  یساسا  نوناق  رد  يرفعج  بهذم  رگا 

شسرپ

؟ دراد یتوافت  هچ  دوشن  دیق  ای  دوش  دیق  یمسر  بهذم  ناونع  هب  یساسا  نوناق  رد  يرفعج  بهذم  رگا 

خساپ
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دوب دهاوخن  هعیش  هقف  رایعم  اهنت  دوش  یم  عضو  هک  ینیناوق  رد  دوشن  دیق  یمـسر  بهذم  ناونع  هب  یـساسا  نوناق  رد  يرفعج  بهذم  رگا 
یمسر روشک  رد  هعیـش  هقف  اهنت  دشاب  يرفعج  بهذم  مالـسا و  روشک  یمـسر  نید  رگا  یلو  تسا  هّجوت  لباق  مهم و  راثآ  زا  یکی  نیا  و 
مرتحم زین  نانآ  هقف  تّنس  لها  يارب  هک  درادن  تافانم  نیا  هتبلا  دوش . هدیجنس  دیاب  ساسا  نیا  رب  دوش  یم  عضو  هک  ینیناوق  دوب و  دهاوخ 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دننک لمع  دوخ  بهذم  قبط  دنناوتب  دننک  یم  تسیز  نانآ  هک  یطیحم  رد  دشاب و 

؟ تسیچ دیآ  یم  نایم  هب  نخس  نآ  زا  یللملا  نیب  عماجم  رد  همه  نیا  هک  رشب » قوقح   » زا دوصقم 

شسرپ

؟ تسیچ دیآ  یم  نایم  هب  نخس  نآ  زا  یللملا  نیب  عماجم  رد  همه  نیا  هک  رشب » قوقح   » زا دوصقم 

خساپ

يارب هک  ییاه  هدافتـسا  ییاراد و  عفانم ، هرهب ، يانعم  هب  قوقح  تسا . یقوقح  بحاـص  یگدـنز ، تاـیح و  ياراد  دوجوم  ناونع  هب  رـشب ،
هب ییاه  هرـصبت  داوم و  نمـض  رد  هک  دش  نیودت  رـشب » قوقح   » ناونع اب  يا  هلاسر  مود ، یناهج  گنج  زا  سپ  تسا . هدـش  تباث  صخش 

، دننک یم  ضقن  ار  رشب  قوقح  هک  دنتـسه  ییاهروشک  ردص  رد  یبرغ  ياهروشک  هنافـسأتم  تسا . هتخادرپ  رـشب  قوقح  نیودت  فیرعت و 
ات دننک  رشب  قوقح  ضقن  هب  مهتم  ار  یمالسا  ياهروشک  صوصخب  یقرش ، ییاهروشک  هک  دنک  یم  ءاضتقا  اهنآ  زیمآ  هعدخ  تسایـس  اّما 

قوقح یناسنا و  هعماج  ناـسنا ، تیعقاو  هب  هک  یهلا ، ملع  یحو و  زا  يریگ  هرهب  اـب  مالـسا  هک  یلاـح  رد  دـنریگب . هرهب  دولآ  لـگ  بآ  زا 
5ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تساه ناسنا  قوقح  یعقاو  يدانم  دراد ، هطاحا  نانآ 

؟ تسیچ دیآ  یم  نایم  هب  نخس  نآ  زا  یللملا  نیب  عماجم  رد  همه  نیا  هک  رشب » قوقح   » زا دوصقم 

شسرپ

؟ تسیچ دیآ  یم  نایم  هب  نخس  نآ  زا  یللملا  نیب  عماجم  رد  همه  نیا  هک  رشب » قوقح   » زا دوصقم 

خساپ

يارب هک  ییاه  هدافتـسا  ییاراد و  عفانم ، هرهب ، يانعم  هب  قوقح  تسا . یقوقح  بحاـص  یگدـنز ، تاـیح و  ياراد  دوجوم  ناونع  هب  رـشب ،
هب ییاه  هرـصبت  داوم و  نمـض  رد  هک  دش  نیودت  رـشب » قوقح   » ناونع اب  يا  هلاسر  مود ، یناهج  گنج  زا  سپ  تسا . هدـش  تباث  صخش 

، دننک یم  ضقن  ار  رشب  قوقح  هک  دنتـسه  ییاهروشک  ردص  رد  یبرغ  ياهروشک  هنافـسأتم  تسا . هتخادرپ  رـشب  قوقح  نیودت  فیرعت و 
ات دننک  رشب  قوقح  ضقن  هب  مهتم  ار  یمالسا  ياهروشک  صوصخب  یقرش ، ییاهروشک  هک  دنک  یم  ءاضتقا  اهنآ  زیمآ  هعدخ  تسایـس  اّما 

قوقح یناسنا و  هعماج  ناـسنا ، تیعقاو  هب  هک  یهلا ، ملع  یحو و  زا  يریگ  هرهب  اـب  مالـسا  هک  یلاـح  رد  دـنریگب . هرهب  دولآ  لـگ  بآ  زا 
یگناگیب دوخ  زا  نا  ـ سنا شنیر  ـ فآ 534 ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تساه ناسنا  قوقح  یعقاو  يدانم  دراد ، هطاحا  نانآ 

؟ هچ ینعی  یباوصتسا  تراظن 

شسرپ
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؟ هچ ینعی  یباوصتسا  تراظن 

خساپ

یعالطتسا تروص  هب  یکی  دوشیم : ماجنا  تروص  ود  هب  ياهعماج  ره  رد  يروشک  روما  يارجا  نسح  یگنوگچ  رب  تراظن  یلک  روط  هب 
هچ یماقم و  هچ  هک  نیا  زا  رظن  فرص  هدننک ، تراظن  هک  دوشیم  هتفگ  یتراظن  هب  یعالطتسا ، تراظن  یباوصتسا . تروص  هب  يرگید  و 

دروم راک  در  ای  دییأت  تهج  رد  یلمع  ماجنا  هب  هک  نیا  نودب  دوشیم و  هاگآ  نایرجم  طسوت  روما  يارجا  یگنوگچ  زا  اهنت  تسا ، یسک 
يراک رثکادح  ای  دـنکیم و  شرازگ  يریگمیمـصت  تهج  يرگید  ماقم  هب  موزل  تروص  رد  ای  درذـگیم و  نآ  رانک  زا  دـشاب ، رداق  رظان 

ریغ لمع  کی  ًالومعم  یعالطتـسا  تراـظن  ور ، نیا  زا  سب . تسا و  تحیـصن  هظعوم و  دـنکب ، دـناوتیم  فلخت  هدـهاشم  تروص  رد  هک 
یباوصتـسا تراظن  اما  درادن . عاضوا  دوبهب  نافلختم و  اهيراکفالخ و  حالـصا  تهج  رد  ینادنچ  ییآراک  دشابیم و  یثنخ  يدربراک و 

هدش ماجنا  تامادقا  دناوتیم  دراد و  يدربراک  رثؤم و  روضح  اهيریگمیمصت  رتشیب  ای  مامت  رد  رظان  نآ  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یتراظن  هب 
يولج تسا  رداق  دراد و  عاضوا  دوبهب  روما و  حالـصا  رد  يدایز  ییآراک  رظان  تراظن ، هنوگ  نیا  رد  ور ، نیا  زا  دـنک . در  اـی  دـییأت و  ار 
هرابرد  ) اهخساپ اهشسرپ و  زا  هتفرگرب   - P . } دریگب ناگدننک  هدافتسا  ءوس  نافلختم و  زا  ار  ياهدافتـسا  ءوس  يراک و  فالخ  هنوگره 

{P . 76 ص 75 -  موس ، شخب  يدزی ، حابصم  هیقف ،) تیالو 

تسشنزاب لاس 82  هک  یناسک  یلو  دنهد ، یمن  ار  ناشقوقح  قح و  هب  دـندش  تسـشنزاب  لبق  لاس 81 و  هک  یناسک  یماظتنا  يورین  ارچ 
؟ دوش یقحان  دیاب  ارچ  یمالسا  تموکح  رد  دنتفرگ ، قوقح  نیلوا  اب  ار  شاداپ  فصن  دناهدش 

شسرپ

تسشنزاب لاس 82  هک  یناسک  یلو  دـنهد ، یمن  ار  ناشقوقح  قح و  هب  دـندش  تسـشنزاب  لبق  لاس 81 و  هک  یناسک  یماـظتنا  يورین  ارچ 
؟ دوش یقحان  دیاب  ارچ  یمالسا  تموکح  رد  دنتفرگ ، قوقح  نیلوا  اب  ار  شاداپ  فصن  دناهدش 

خساپ

یتلادعیب یقحان و  دیابن  میدقتعم  امـش  دـننامه  زین  ام  مالـسا ، هب  بستنم  تموکح  رد  هک  مینک  یم  ضرع  ادـتبا  امـش  لاؤس  صوصخ  رد 
تسا ینتفرگ  قح  اریز  مینک ، هبلاطم  میهاوخب و  نالوؤسم  زا  مینک . شالت  دیاب  مه  زرم  ّدح و  نیا  هب  ندیـسر  يارب  و  دشاب ، هتـشاد  دوجو 

اما درک . يروآدای  داد و  رکذت  بترم  روطب  امیس و ...  ادص و  تالجم و  اه و  همانزور  رد  تشون و  درک و  ضارتعا  بترم  دیاب  ینداد . هن 
ًالصا لاس 81  زا  لبق  ات  شاداپ  تخادرپ  نوناق  هک  مینک  ضرع  دیاب  یماظتنا ) يورین  رد  طقف  هن   ) یلک روطب  اه  هتسشنزاب  شاداپ  دروم  رد 

ناـنکراک زا  کـی  ره  تسا  هدرک  بیوصت  مرتحم  تلود  ًاریخا  تسا . هتـشادن  دوجو  ینوناـق  نینچ  و  تسا ، هدـش  یمن  ارجا  اـم  روشک  رد 
رد نوناق  نیا  بیوصت  دـنک . تفایرد  شاداـپ  زور  تمدـخ 15  لاس  ره  يازا  هب  یگتـسشنزاب  زا  سپ  یماـظنریغ  یماـظن و  زا  معا  تلود ،

. دش بیوصت  ًادیدج  نوناق  اریز  دش ، یمن  لماش  ًالـصا  ار  دندوب ، هدش  هتـسشنزاب  زا 79  لبق  هک  یناسک  و  تفرگ ، تروص  ریخا  ياـهلاس 
ناموترازه نیب 600  شاداپ  مه  زا 79  لبق  ياهلاس  ياه  هتسشنزاب  هب  هک  دیسر  سلجم  تلود و  بیوصت  هب  ینوناق  هتـشذگ ، لاس  رد  یلو 

رـسیم تلود  يارب  اجکی  روطب  ریخا ، ياهلاس  رد  نانکراک  زا  یمیظع  لیخ  هب  شاداپ  تخادرپ  اذل  دنیامن . تخادرپ  ناموت  ات 000/500/1 
تلود يارب  اه  شاداپ  نیگنـس  هنیزه  اریز  درک ، دـهاوخ  تخادرپ  لاس ، فلتخم  ياـههام  لوط  رد  رورم و  هب  ار  شاداـپ  اذـل  تسا ، هدوبن 

تساهلاس هک  نوناق  نیا  بیوصت  رد  یمالسا ، يروهمج  مرتحم  تلود  تکرح  رگید ، يوس  زا  یلو  تسا ، تخادرپ  لباق  ریغ  اجکی  روطب 
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لبق ياه  لاس  ياه  هتـسشنزاب  هب  مه  رگا  و  تسا ، رکـشت  ریدقت و  بجوم  تلود و  بوخ  تامادقا  زا  دوشیم ، ارجا  رگید  ياهروشک  رد 
سلجم تلود و  یلو  تسارجا . لباق  نآ  بیوصت  نامز  زا  ینوناق  ره  اریز  تشادن :  دوجو  یلکـشم  ینوناق  رظن  زا  دـندرک ، یمن  تخادرپ 

دنا هدش  هتسشنزاب  يرتمک  قوقح  اب  هک  یمیدق  ياه  هتـسشنزاب  هب  دننک و  تخادرپ  شاداپ  دیدج  ياه  هتـسشنزاب  هب  هک  نیا  دندید  نوچ 
یمیدق ياه  هتسشنزاب  هب  ار  نوناق  يارجا  هتشذگ ، لاس  رد  يدیدج  نوناق  بیوصت  اب  اذل  تسا ، یتلادعیب  یعون  دوشن ، تخادرپ  شاداپ 

نامز رورم  هب  یلو  تسا ، ناوتان  نآ  ياـجکی  تخادرپ  زا  تلود  نآ  نکـشرمک  یلاـم و  نیگنـس  راـب  ظاـحل  هب  یلو  دـنداد ، تیارـس  مه 
راک نیا  لصا  . دش دهاوخ  تخادرپ  رترید  يرادقم  طقف  دـش ، دـهاوخن  عیاض  لبق  ياهلاس  ياههتـشنزاب  زا  یقح  درک و  دـهاوخ  تخادرپ 

يداع لاور  هک  ینامز  ات  یلو  تسا ، یبوخ  هدیدنسپ و  راک  رایـسب  تسا ، هدش  یمن  ارجا  بالقنا ) زا  دعب  لبق و   ) ام روشک  رد  لاحب  ات  هک 
. درادن نیا  زا  شیب  ناوت  یلو  درادن ، یقحان  دصق  مرتحم  تلود  درب . دهاوخ  نامز  اه ، هتسشنزاب  دادعت  مکارت  لیلد  هب  دریگب ، شدوخ  هب 

؟ دراد يرتشیب  قح  درم  تسین و  يواسم  درم  نز و  قوقح  ارچ 

شسرپ

؟ دراد يرتشیب  قح  درم  تسین و  يواسم  درم  نز و  قوقح  ارچ 

خساپ

قوقح فیاـظو و  ةراـبرد  یناـسنا  ترطف  هک  هچنآ  تسا  هدـش  هداد  رارق  ترطف  هیاـپ  رب  درم  نز و  قوـقح  هلمج  نآ  زا  مالـسا و  ماـکحا 
ره هک  تسین  نیا  تاواسم  ياضتقم  یلو  دنادیمن  اور  ار  ضیعبت  دشابیم و  اهناسنا  فیاظو  قوقح و  يواست  دراد ، أضتقا  دارفا  یعامتجا 

یـسک دسرب و  شیوخ  قح  هب  يراد  قح  ره  هک  تسا  نیا  يواست  يانعم  هکلب  ددرگ ، راذـگاو  هعماج  دارفا  زا  يدرف  ره  هب  یعامتجا  ماقم 
يارب ًۀـجرد ; نهیلع  لاجرلل  فورعملاـب و  ّنهیلع  يذـّلا  لـثم  نُهل  و   » تسا نیمه  زین  هرقب  ةروس  هیآ 228  ياـنعم  دوشن و  وا  قـح  محازم 

نیع رد  هفیرـش  ۀیآ  دنراد .» يرترب  نانز   ) نانآ رب  نادرم  هدش و  هداد  رارق  ياهتـسیاش  قوقح  تساهنآ  شود  رب  هک  یفیاظو  دـننامه  نانز 
بهاوم لوصا  رد  نز  درم و  كارتشا  دـنکیم . دـییأت  زین  ار  ناشیا  نایم  فالتخا  دـنکیم ، نز  درم و  ناـیم  يواـست  هب  حیرـصت  هک  لاـح 

رد اهنآ  يربارب  كارتشا  نیا  ۀمزال  و  دشاب . تافـص  نیا  ياراد  درم  دـننام  زین  نز  هک  دـنکیم  اضتقا  رایتخا  هدارا و  رکف و  دـننام  يدوجو 
تقلخ و دنتـسین . رگیدـکی  هباشتم  يدایز  تاهج  رد  درم  نز و  عقاو  رد  تسین  رظن  دروم  قوقح  رد  اهنآ  هباـشت  اـما  تسا  یناـسنا  قوقح 

هتشادن یهباشم  عضو  اهتازاجم  فیلاکت و  قوقح و  زا  يرایسب  ظاحل  زا  هک  دنکیم  باجیا  تهج  نیمه  تسین و  تخاونکی  اهنآ  تعیبط 
ساسحا یگدنز  نز  یگدنز  دیامنیم . نیمأت  رتهب  ار  یگداوناخ  تداعس  مه  دنکیم و  قیبطت  يرطف  قوقح  تلادع و  اب  مه  نیا  دنشاب و 

ساسحا و ای  لقعت  هب  شماوق  هک  یعامتجا  فیلاکت  فیاظو و  رد  مالـسا  تهج  نیمه  هب  تسا  یلّقعت  یگدنز  درم ، یگدـنز  یفطاع و  و 
یـضعب يارب  دنوادخ  هک  ار  ییاهیرترب  : » دیامرفیم أسن  ةروس  ۀیآ 32  رد  لاعتم  دـنوادخ  تسا  هتـشاذگ  قرف  نز  درم و  نایم  تسا  هفطاع 

بلط ارادخ  لضف  یبیـصنزین و  نانز  ودنراد  دـنروآیم ، تسد  هب  هچنآ  زا  یبیـصن  نادرم  دـینکن . وزرآ  هداد  رارق  رگید  ضعب  رب  امـش  زا 
زا یـضعب  هک  دراد  اضتقا  وا  یعامتجا  تیعقوم  يدوجو و  نامتخاس  هک  تسا  ییاهراک  درم  نز و  زا  کی  ره  يرترب  كالم  ینعی  دـینک .»
رد نز  رب  درم  يرترب  و  دنک ، نیمأت  درم  دیاب  ار  وا  یگدنز  ۀنیزه  هکنیا  رد  درم  رب  نز  يرترب  دننام  تسا  یصاخ  فنـص  هژیو  اهیرترب  نیا 

نید رد  هک  یلیاضف  ریاس  يوقت و  لـقع و  ملع و  ناـمیا و  دـننام  تسا  رـسیم  فنـص  ود  ره  رد  اـهیرترب  نیا  زا  رگید  یـضعب  ثرا و  مهس 
قوقح يدابع و  ماـکحا  ماـمت  رد  نز  هکنیا  مـالک  ۀـجیتن  سپ  دوش . هتـساوخ  وا  زا  دـیاب  تسادـخ و  لـضف  زا  اـهنیا  تسا و  هدـش  دـییأت 
گنج رد  تکرـش  تواضق  تموکح  لوبق  دننام  دشاب . فلاخم  شتعیبط  ياضتقم  اب  هک  يدراوم  رد  رگم  تسا  کیرـش  درم  اب  یعامتجا 
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باجح دیاب  تسا و  نادرم  ۀیمهـس  فصن  ثرا  رد  شاهیمهـس  هکنیا  نیمرجم و  ياوادـم  دـننام  نادرم  هب  کمک  يارب  رگم   ) يزیرنوخ و 
نداد رارق  اب  هدـش  توف  نز  زا  هک  ییاـیازم  لـباقم  رد  دـنک . تعاـطا  وا  زا  تسا  رهوش  عاتمتـسا  هب  طوبرم  هک  يروما  رد  دـشاب و  هتـشاد 
يارب دنوادخ  دنک و  تیامح  وا  زا  رودقملایتح  دیاب  درم  تسا و  درم  رب  وا  یگدنز  ۀـنیزه  هلمج  زا  تسا  هدـش  كرادـت  يرگید  قوقح 

عوـمجم رد  سپ  تسا  هدرمـش  مزـال  لاـح  ره  رد  ار  وا  هـب  قاـفرا  هداد و  رارق  هیاـمحلا  مزـال  ار  شیوربآ  ضرع و  ناـج و  نز  رب  لیهـست 
دیـس همالع   30 : - یقرواـپ ( 30  ) تسا قح  ياراد  دوـخ  تیعقوـم  بساـنت  هب  سکره  نوـچ  تسا  رتـشیب  کیمادـک  قـح  تفگ  ناوـتیمن 
ماـظن  ; يرهطم ،) دیهـش  صص 387-382 و  ج 2 ، أجر ، رـشن  زکرم  يدزی  حابـصم  داتـسا  مجرتم  نازیملا  ریـسفت  ییابطابط  نیـسحدمحم 

صص 114-124 اردص ، تاراشتنا  مالسا  رد  نز  قوقح 

؟ دراد یتیمها  هچ  مالسا  رد  اهناسنا ، قوقح  شرتسگ 

شسرپ

؟ دراد یتیمها  هچ  مالسا  رد  اهناسنا ، قوقح  شرتسگ 

خساپ

حرطم و عماج  لماک و  تروص  هب  مالـسا  بتکم  رد  ادـتبا  نامه  زا  تسا ، هدوب  ییاهن  لامک  هب  ناسنا  ندیـسر  همزـال  هک  قوقح  زا  هچنآ 
رگید هچنآ  اب  دوشیم و  یهتنم  رشب  هنادواج  یتخبشوخ  تداعـس و  هب  تسا  هدرک  عضو  هراب  نیا  رد  مالـسا  هچنآ  اریز  تسا ; هدیدرگ  نایب 
هتـشاد دناوتیمن  یموهفم  انعم و  اهناسنا " قوقح  شرتسگ   " نیاربانب تسین . هسیاقم  لباق  دننکیم ، حرطم  رـشب  قوقح  نایعدم  نارادـفرط و 

هتفرگ یهاتوک  هنوگ  ره  ولج  دشاب و  مالسا  هیحان  زا  هدش  هضرع  قوقح  نیا  رب  ندناشوپ  لمع  ۀماج  یتسیاب  هعماج  رد  یعـس  هتبلا ، دشاب .
. دوش

؟ دنراد تینما  مالسا  رد  یناسک  هچ 

شسرپ

؟ دنراد تینما  مالسا  رد  یناسک  هچ 

خساپ

رد همه  مالسا  قطنم  رد  ریخ ، تفگ  دیاب  دنراد ؟ رارق  نما  هیـشاحرد  یـسایس  یقوقح و  ظاحل  زا  یناسک  ایآ  هک  تسا  نیا  ناتروظنم  رگا 
: دـیامرفیم دـیجم  نآرق  تسا  يوـنعم  یحور و  تینما  ناـتروظنم  رگا  درادـن و  رارق  نما  هیـشاح  رد  سک  چـیه  و  دـنیواسم . نوناـق  ربارب 
اب ار  دوخ  نامیا  دـناهدروآ و  نامیا  هک  اـهنآ  ماـعنا 82 )  ;) َنوُدَـتْهُّم مُهَو  ُْنم   ?َ ْـالا ُمَُهل  َكَغلْوُأ  ٍْمل  ـ ُِظب مُهَن  َـ َمیِإ ْاَّوُِسْبلَی  َْملَو  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  "

مود ۀـلحرم  رد  و  دـنروایب ، نامیا  لاعتم  يادـخ  هب  ًالوا : هک  تسا  یناسک  نآ  زا  تینما  تسا "  اهنآ  يارب  تینما  دـنتخیماین ، متـس  ملظ و 
زا معا  لـماک  تینما  زا  یعقاو  ناـنمؤم  ینعی  تسا  كرـش  لاـمتحا  کـی  هب  هیآ  نیا  رد  ملظ  زا  روظنم  دـننکن . هدولآ  ملظ  اـب  ار  ناـشنامیا 
نآ یناور  یحور و  ینماان  داسف و  زواجت و  گنج و  دنرادروخرب . یعامتجا  كاندرد  ثداوح  زا  تینما  ای  راگدرورپ ، تازاجم  زا  تینما 

شمارآ و رد  نامیا  ریثأت  دورب . نایم  زا  راـگدرورپ ، ربارب  رد  تیلوئـسم  ساـسحا  ددرگ و  لزلزتم  ادـخ  هب  ناـمیا  هعماـج  رد  هک  تسا  اـج 
یسک رب  ملظ  باکترا  رطاخ  هب  یناور  شمارآ  بلـس  نادجو و  یتحاران  هک  روط  نامه  تسین  دیدرت  ياج  سک  چیه  يارب  یحور  تینما 
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تیالو ۀنیمز  ردمالسا  ربمایپ  روتسد  هب  هک  ییاهنآ  هک  تسا  نیا  الاب  ۀیآ  روظنم  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  دشابیمن . هدیـشوپ 
هّللا تیآ  هنومن  ریـسفت   ) تسا اـهنآ  ِنآ  زا  تینما  دـننکن ، طولخم  نارگید  يربهر  تیـالو و  اـب  ار  نآ  و  دـنروایب ، ناـمیا  همئا  يربـهر  و 

یهلا و تیالو  شریذپ  ادخ و  هب  نامیا  وترپ  رد  طقف  تینما  ور ، نیا  زا  ۀیمالـسالا )  بتکلاراد  ص 320 ، نارگید ج 5 ، يزاریش و  مراکم 
ساسا نیا  رب  تسا  تقیقح  زا  یلاخ  هدـنبیرف و  رگید ، ياههخـسن  اهراعـش و  سب و  دوشیم و  لصاح  ناسنا  يارب  نیموصعم  همئا  تیالو 

زا هک  ناملـسم  دوشیم . رتكزان  مه  تینما  راصح  دوش ، رتمک  نامیا  ياـههیال  هچره  تسا و  نینمؤم  نآ  زا  راـیع ، ماـمت  یعقاو و  تینما 
رفاک زج  دارفا ، ۀمه  یمالـسا  ۀـعماج  رد  هک  اج  نآ  ات  تسا  رادروخرب  يرتمک  تینما  زا  هزادـنا  نامه  هب  تسا  رتنییاپ  هجرد  کی  نمؤم 

يدنورهـش تینما  زا  تسین  یمالـسا  تموکح  نیناوق  شریذـپ  هب  رـضاح  دراد و  یمالـسا  تموکح  اب  گنج  رـس  هک  یـسک  ینعی  یبرح 
. دنرادروخرب

يواسم طقف  هن  ای  تسا  رتهب  دشاب  هباشم  يواسم و  درم  نز و  قوقح  ایآ  تسا  هداد  رارق  هباشم  دراوم  ۀمه  رد  ار  درم  نز و  قوقح  مالسا  ایآ 
هباشم هن  دشاب و 

شسرپ

طقف هن  ای  تسا  رتهب  دـشاب  هباشم  يواـسم و  درم  نز و  قوقح  اـیآ  تسا  هداد  رارق  هباـشم  دراوم  ۀـمه  رد  ار  درم  نز و  قوقح  مالـسا  اـیآ 
هباشم هن  دشاب و  يواسم 

خساپ

نز و هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  مالسا  رظن  زا  هچ  نآ  دندنمهرهب . يواسم  یناسنا  قوقح  زا  دنتسه و  ناسنا  ود  ره  درم  نز و  مالسا  رظن  زا 
هتـساوخن ناسکی  ار  نانآ  تعیبط  تقلخ و  دنتـسین ، رگیدکی  هباشم  یناوارف  تاهج  رد  تسا  درم  يرگید  نز و  یکی  هک  نیا  لیلد  هب  درم 

قوقح دـهاوخب  رگا  نز  دـشاب . هتـشادن  یهباشم  عضو  اهتازاجم  فیلاکت و  قوقح  زا  يرایـسب  رد  هک  دـنکیم  اضتقا  تهج  نیمه  تسا 
اهتازاجم فیلاکت و  قوقح  تهباشم  هک  تسا  نیا  شرـصحنم  هار  دنک ، ادـیپ  درم  تداعـس  اب  يواسم  یتداعـس  درم و  قوقح  اب  يواسم 

نز و قوقح  هباشت  مدع  دشاب . هتـشاد  نز  اب  بسانتم  فیلاکت  قوقح و  نز  درم و  اب  بسانتم  فیلاکت  قوقح و  درم  دشاب ; هتـشادن  دوجو 
تداعـس مه  دنکیم و  قیبطت  رتهب  يرظن  قوقح  تلادـع و  اب  مه  هداد  رارق  یهباشمان  عضو  رد  ار  درم  نز و  تعیبط  هک  يدودـح  رد  درم 

هیبش دراوم  زا  ياهراـپ  رد  درم  نز و  قوقح  مالـسا  رظن  زا  هتبلا  دربیم . ولج  هب  رتهب  ار  عاـمتجا  مه  دـیامنیم و  نیمأـت  رتهب  ار  یگداوناـخ 
تـسا قوقح  زا  ياهراپ  رد  نانآ  هباشت  مدـع  درم ، نز و  یناسنا  يرظن و  قوقح  تلادـع و  ۀـمزال  و  دراوم ، ۀـمه  رد  هن  دنتـسین ، رگیدـکی 

مدع دراوم  هب  هک  یتالاکشا  هب  خساپ  زا  یهاگآ  يارب  اردص ). تاراشتنا  يرهطم ص 153ـ156 ، دیهش  مالسا  رد  نز  قوقح  ماظن  (ر.ك 
تاهبش و لح   ) لصف 4 یلمآ  يداوج  هللا  تیآ  فیلأت  لامج  لالج و  ۀنیئآ  رد  نز   " باتک هب  دیناوتیم  مالسا  رد  درم  نز و  قوقح  هباشت 

. دییامن هعجارم  أرسا " رشن  ضراعتم ص 332ـ428" ، تایاور 

؟ دنادیم یطباور  هچ  ياراد  ار  تسایس  قوقح و  میرک  نآرق 

شسرپ

؟ دنادیم یطباور  هچ  ياراد  ار  تسایس  قوقح و  میرک  نآرق 
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خساپ

موهفم زا  امش  روظنم  ًالوا  هک  دوش  نایب  تسا  مزال  زیچ  ره  زا  لبق  دراد ، تسایس  قوقح و   " هک یماع  موهفم  هب  هجوت  اب  مرتحم  رگـشسرپ 
ةرابرد میرک  نآرق  هک  تسا  نیا  امـش  روظنم  رگا  تسیچ  قوقح  موهفم  زا  امـش  روظنم  هک  دوش  نشور  دعب ، هبترم  رد  تسیچ و  تسایس 
ناسنا باتک  میرک  نآرق  لوزن  فدـه  هب  هجوت  اـب  هک  تسا  نیا  خـساپ  تسا  هدومرف  ناـیب  ینخـس  اـهنآ  ۀـطبار  تسایـس و  قوقح و  ملع 
یملع باتک  کی  ای  فراعملا  ةریاد  کی  نآرق  تسوا  لماکت  تیبرت و  یلاـعت و  دـشر و  ياتـسار  رد  نآ  بلاـطم  یماـمت  تسا و  يزاـس 

اهناسنا هک  تسا  هدش  لزان  نیا  يارب  هکلب  دراد ، يرظن  هچ  تسایـس  قوقح و  ملع  ۀطبار  ةرابرد  هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  نآ  زا  ات  تسین 
فراعم رب  هوالع  تادابع  هب  طوبرم  تاروتسد  اب  هطبار  رد  اما  دیامن . يربهر  تلیضف  تداعـس و  اب  هتخیمآ  كاپ  یگدنز  کی  يوس  هب  ار 

زا یمیسرت  عقاو  رد  هک  دراد  دوجو  نآ  رد  زین  یعامتجا  نیناوق  هتشر  کی  یخیرات  یقالخا و  لئاسم  داعم و  أدبم و  هب  طوبرم  تامیلعت  و 
هک تسا  ماع  موهفم  کی  قوقح   " مالسا ياملع  رظن  زا  تسا  نآ  یسایس  ییازج و  یقوقح  یندم  نیناوق  زا  یشخب  مالسا و  یساسا  نوناق 

مکاح ماظن  زا  تسا  ترابع  نآ  نیرتمهم  هک  تسا  موهفم  دنچ  ياراد  قوقح  یحالطـصا  تهج  زا  تسا  یـسایس  قوقح  نآ  ۀـخاش  کی 
فیرعت رد  دراد . ار  انعم  نیمه  ًابیرقت  زین  مالـسا  ياهقف  حالطـصا  رد  عرـش  عیرـشت و   " هملک هعماج و  کی  نادنورهـش  یعامتجا  راتفر  رب 

نیا هب  هجوت  اب  " دوشیم . عضو  يرگید  رب  یـسک  يارب  هک  يراـبتعا  تسا  يرما  قح   " تسا قح   " عمج قوقح   " نوچ دـنیوگیم : رگید ،
لّوا يانعم  زا  مود  يانعم  ینعی  دوب ; دـهاوخ  قلطم  صوصخ  مومع و  ود  نآ  نایم  تبـسن  اهنآ ، یقباطم  تلالد  یحالطـصا و  موهفم  ود 

ود ره  میروآ  رظن  ار  یقوقح  ةدـعاق  کی  تامازلتـسا  ۀـمه  رگا  اما  تسا  صخا  تساهناسنا  یعامتجا  راتفر  رب  مکاح  ماظن  ياـنعم  هب  هک 
قح نییعت  نایب  ةویش  زا  رظن  فرص  اب  یعامتجا  تاردقم  ۀمه  اریز  تسین  یصوصخ  مومعاهنآ و  نیب  دنوشیم و  قبطنم  مه  رب  حالطـصا 

ياهراک تلود و  نآ  عوضوم  هک  تسا  قوقح  زا  یشخب  یـسایس ،  قوقح  ، " دوشیم مولعم  دش ، قوقح   " زا هک  ییانعم  هب  هجوت  اب  تسا 
رد ناـسنا  تداعـس  نیمأـت  زا  رترب  رگید ، یقوقح  ياـهماظن  اریز  تسا  ادـج  رگید  ياـهماظن  زا  مالـسا  یقوقح  ماـظن  تسا  نآ  هب  طوـبرم 
مُه ِةَرِخَألا  ِنَع  مُهو  اینُّدـلا  ِةَویَحلا  َنِم  اًرِه  َـ َنومَلعَی ظ : " دـیامرفیم اهنآ  ةرابرد  لاـعتم  دـنوادخ  دسانـشیمن ، یفدـه  یعاـمتجا  یگدـنز 

مالـسا سدـقم  نید  اّما  " دـنلفاغ ، راک [ نایاپ  و   [ ترخآ زا  دـننادیم و  ار  ایند  یگدـنز  زا  يدومن  رهاـظ و  طـقف  اـهنآ ، مور 7 )  ) نوِلف َـ غ
هچ ره  یکیدزن  نآ  تساهنیا و  زا  رتارف  یـسب  ناسنا  تقلخ  فدـه  دـنادیمن ; تقلخ  فدـه  ار  ناهج  نیا  یگدـنز  رد  ناـسنا  تداـعس 

ماظن ناوریپ  اّما  دـننادیم ، یتاذ  بولطم  یلـصا و  فدـه  ار  یعامتجا  یگدـنز  رد  ناسنا  تداعـس  نیمأت  اـهنآ  تسادـخ  هب  ناـسنا  رتشیب 
ناونع هب  ار  تداعـس  نیا  نکل  دـننک ، نیمأـت  یعاـمتجا  یگدـنز  رد  ار  دوـخ  تداعـس  هلیـسو  نیدـب  دـنهاوخیم  هچ  رگا  مالـسا  یقوـقح 

ینیفرط و ۀـطبار  هکلب  هعماـج  هن  دراد و  تلاـصا  درف  هن  مالـسا  رظن  زا  دـننکیم . یقلت  شیوـخ  یقیقح  لاـمک  هب  ندیـسر  يارب  ياهلیـسو 
ياههاگتـسد هعماـج و  هن  دـنک و  ناـمیاپ  ار  نآ  قوقح  دـنزب و  يررـض  هعماـج  هب  هک  دراد  قح  درف  هن  تسا  دوـجوم  ود  نآ  نیب  لـباقتم 

یقالخا ياهشزرا  نیناوق و  هب  دیاب  درف  مه  دـیامن ، لابند  وا  حـلاصم  درف و  يدوبان  ياهب  هب  ار  دوخ  یمومع  حـلاصم  دـناوتیم  یتموکح 
.) دـنراذگب مارتحا  يدرف  قوقح  دودـح و  هب  دـیاب  هعماج  یتموکح و  ياههاگتـسد  مه  دراذـگب و  مارتحا  هدـش  عضو  نیناوق  بلاق  رد  هک 
 / ینیمخ ماما  یشهوژپ  یـشزومآ و  ۀسـسؤم  تاراشتنا  ، 66 يدزی ص 24 ـ  حابـصم  یقتدمحم  داتـسا  نآرق  رد  تسایـس  قوقح و  ر.ك 

ص نارگید ج 8 ، يزاریش و  مراکم  هّللا  تیآ  نآرق  مایپ  یمالـسا /  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  ییالکباراد  لیعامـسا  مالـسا  یـسایس  ۀفـسلف 
 ( مق باتک  ناتسوب  ۀسسؤم  رشن  يدمحاریم ص 201 ، روصنم  مالسا  یسایس  ۀفسلف  رد  يدازآ  ۀیمالسالا /  بتکلاراد  ، 273 245 ـ 

؟ دراد دوجو  ییاهاعد  تایآ و  ای  هروس  هچ  هدش  فیعضت  یناج  هژیو  هب  یلام   ) قح قاقحا  يارب 

شسرپ
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؟ دراد دوجو  ییاهاعد  تایآ و  ای  هروس  هچ  هدش  فیعضت  یناج  هژیو  هب  یلام   ) قح قاقحا  يارب 

خساپ

نامه هب  دزیخ و  اپ  هب  رگمتـس  لباقم  رد  دنک و  لثم  هب  هلباقم  تسا  فظوم  يدرف  ره  هک  تسا  نیا  مالـسا  یمومع  یلک و  نیناوق  زا  یکی 
مجاهم ياهبورکیم  لباقم  رد  ندـب  ياهلولـس  یتح  تسا  شنیرفآ  نیناوق  ساسا  رب  راک  نیا  دـیوگ . خـساپ  هدـش  ملظ  وا  هب  هک  هزادـنا 

يارب نک و  میلست  ار ، رگید  فرط  دندز ، تتسار  هنوگ  هب  یلیس  کی  رگا  : " دیوگیم هک  ینونک  تیحیـسم  فالخ  رب  مالـسا  دنتـسیایم .
اَم ِلثِِمب  ِهیَلَع  اودَتعاف  مُکیَلَع  َيدَتعا  ِنَمَف   " نک لثم  هب  هلباقم  هدش  يدعت  وت  هب  هک  ياهزادنا  هب  دهدیم  روتسد  زاس " هدامآ  يرگید  یلیس 
زا سپ  هک  تشذگ  وفع و  اب  هلئـسم  نیا  هتبلا  . "; دینک  يدـعت  وا  رب  وا  دـننام  هب  درک ، زواجت  امـش  هب  سک  ره  هرقب 194 )  ) مُکیَلَع َيدَتعا 

ص 20، نارگید ج 2 ، يزاریـش و  مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  ك  ر . .) درادـن یفانت  تلصف 34 )  ) هدش هیـصوت  قح  ندناتـس  رب  ییاناوت 
ترــضح هـک  ناـنچ  مـه  تـسا  ملاـظ  اـب  ینوناـق ـ  هار  زا  هـتبلا  هزراـبم ـ  لوا  ماـگ  رد  موـلظم  هـفیظو  نـیا  رباـنب  ۀیمالــسالا )  بـتکلاراد 

ج 2، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  .") دیآیمن تسد  هب  شـشوک  شالت و  اب  زج  قح  دجلاب ; ّالا  قحلا  كردی  ال  : " دـیامرفیمیلع
قح ترخآ  ای  ایند  رد  دوخ  تمکح  هب  دـنوادخ  دـسرن ، ییاج  هب  مولظم  شالت  هچنانچ  یفجن )  یـشعرم  هللا  تیآ  هناخ  باـتک  ص 111 ،
نیا هب  دهدیم ، ياهژیو  شاداپ  هدوبن  دوخ  زا  عافد  هب  رداق  هدش و  ملظ  وا  قح  رد  هک  یمولظم  هب  تبسن  ترخآ  رد  دناتـسیم و  ار  مولظم 

لـصاح دهاکیم . شباذع  زا  دشاب ، نایمنهج  زا  رگا  دنکیم و  تیانع  وا  هب  یفعاضم  شاداپ  دـشاب ، تشهب  لها  زا  مولظم  رگا  هک  قیرط 
ام دـشاب ، هدـمآ  یبلطم  ملاظ  هیلع  ییاعد  ای  نیرفن  هب  تبـسن  ییاج  رد  هچنانچ  تسا و  قح  ندناتـس  نکمم  دـح  اـت  مولظم  هفیظو  هک  نآ 

مینکیمن هیصوت  ار  نآ  ندناوخ 

يربه داهن 

؟ دییامن یفّرعم  هراب  نیا  رد  ار  یباتک  دیهد و  حیضوت  نآ  فیاظو  ربهر و  باختنا  یگنوگچ  دروم  رد 

شسرپ

؟ دییامن یفّرعم  هراب  نیا  رد  ار  یباتک  دیهد و  حیضوت  نآ  فیاظو  ربهر و  باختنا  یگنوگچ  دروم  رد 

خساپ

باختنا دنـشابیم  مدرم  بختنم  هک  ناگربخ  سلجم  ناگدـنیامن  فرط  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  قبط  ربهر  هیقف و  یلو 
فیاظو دناهدش . هدـیزگرب  ربهر  ناونع  هب  ناگربخ  سلجم  يوس  زا  ياهنماخ  هَّللا  تیآ  ترـضح  رـضاح  لاح  رد  هک  روط  نامه  دوشیم 

. تسا هدمآ  یساسا  نوناق  لصا 110  رد  يربهر 

؟ دندرک تفلاخم  ناشیا  اب  ماما  هک  دندرک  یهابتشا  هچ  دنتشاد و  يدیاقع  هچ  يرظتنم  هللا  تیآ 

شسرپ

؟ دندرک تفلاخم  ناشیا  اب  ماما  هک  دندرک  یهابتشا  هچ  دنتشاد و  يدیاقع  هچ  يرظتنم  هللا  تیآ 
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خساپ

اوقت هب  دـنک  توکـس  رگا  ناسنا  هک  دوش  یم  هدـیچیپ  يردـق  هب  لئاسم  یهاـگ  هک  ارچ  میروذـعم ,  یـسایس  تـالاؤس  هب  نداد  خـساپ  زا 
ثحب سرد و  اب  ناشیا  هک  دندید  نآ  رد  ار  حالص  دبلط و  یم  ار  يرتشیب  لمحت  يربهر  هک  دندیمهف  ماما  لاح  ره  رد  تسا .  رت  کیدزن 

هدش ور  هبور  يرظتنم  هللا  تیآ  لابقتـسا  اب  ماما  داهنـشیپ  دنوش . دنم  هرهب  ماظن  مدرم و  ناشیا  یهقف  تایرظن  زا  دنـشخب و  یمرگ  هزوح  هب 
. دینک ریبعت  میارب  متـساوخ  یم   , ما هدـید  مدوخ  ای  ناتـسود  طسوت  ار  ییاه  باوخ   12 تفای ـ .  همتاخ  یگتـسیاش  هب  هلئاغ  هلیـسو  نیدبو 
. دیریگب سامت  نفلت  هرامـش  اب  دیناوت  یم  دنک  یمن  باوخریبعت  دحاو  نیا  تسا .  ریخ  دـیا  هدـید  هک  ییاه  باوخ  هّللاءاش  نا  زیزع ! ردارب 
 . تسا نامولظم  نیرت  مولظم  زا  یکی  ترضح  نآ  ًاملسم   . تسا شیاتس  دروم  نینمؤملاریما 7 اقآ  نید و  هب  امش  ءهقالع  قشع و  نمض  رد 

دییامن رافغتسا  هراومه  دوب . دهاوخ  رت  مولظم  ترضح  نآ  میشاب ,  ترضح  نآ  دب  ِنایعیش  زا  ام  رگا  مییازفی .  یلع 7 تیمولظم  رب  دیاب  ام 
زا ار  نارگید  ّقح  دیـشاب  بظاوم  دیناوخب . رتهب  ار  ناتیاهزامن  دـینک و  هعلاطمار  یبهذـم  ياه  باتک  دـیناوخب و  نآرق  يرادـقم  زور  ره  و 

.. دیربن نیب 

؟ تسا یسک  هچ  هدهع  رب  هنوگچ و  ربهر  تازاجم 

شسرپ

؟ تسا یسک  هچ  هدهع  رب  هنوگچ و  ربهر  تازاجم 

خساپ

رد مدرم  ریاس  دننام  یلو  دـنک ، یم  نییعت  مدرم  ییازج  یقوقح و  يرفیک و  تالکـشم  لح  يارب  ار  هییاضق  هوق  سیئر  هچرگ  ماما  ربهر و 
دنک و هعجارم  هاگداد  هب  دناوت  یم  تشاد ، یتیاکـش  وا  زا  یـسک  ای  داد  ماجنا  یفلخت  ربهر  رگا  دوش . یم  همکاحم  یمالـسا  لدع  هاگداد 

مکح (ع ) یلع هیلع  يرهاظ  نیزاوم  قبط  یـضاق  دـش و  رـضاح  هاگداد  رد  يدوهی  کی  اب  نینمؤملاریما  هک  نیا  امک  دـنک ، تیاکـش  وا  زا 
(2 .) دوشب صاصق  تازاـجم و  سیق " نب  ةداوس   " ماـن هب  شباحـصا  زا  یکی  تسد  هب  دـش  رـضاح  مالـسا  ربماـیپ  هک  روط  ناـمه  ( 1 .) درک

یـساسا نوناق  رد  دنا . يواسم  نوناق  ربارب  رد  همه  دنتـسه و  يواسم  مدرم  ریاس  اب  یمالـسا  لدع  هاگداد  رد  ربمایپ  ماما و  ربهر و  نیاربانب 
ددرگ مهن  دصکی و  مجنپ و  لوصا  رد  روکذم  طیارش  زا  یکی  دقاف  ای  دوش  ناوتان  دوخ  ینوناق  فئاظو  ماجنا  زا  ربهر  هاگ  ره  تسا  هدمآ 

روکذم ناگربخ  هدهع  هب  رما  نیا  صیخـشت  دش . دهاوخ  رانک  رب  دوخ  ماقم  زا  تسا ، هدوب  طیارـش  زا  یـضعب  دـقاف  زاغآ  زا  دوش  مولعم  ای 
: اهتشون یپ  تسا . يواسم  ریاس  اب  نوناق ، ربارب  رد  ربهر  تسا : هدمآ  یساسا  نوناق  رد  نینچ  مه  ( 3 .) دشاب یم  متشه  دصکی و  لصا  رد 

یمالسا يروهمج  یساسا  نوناق  . 3 ص 865 . ج 2 ، تیدبا ، غورف  یناحبس ، رفعج  . 2 ص 34 . ج 1 ، ناتسار ، ناتساد  يرهطم ، یضترم  . 1
لصا 111. ناریا ،

یفاص زا  تسیابیم  ناگربخ  سلجم  و  دوشیم ، باختنا  يربهر  ناگربخ  طسوت  هیقف  یلو  ربهر و  ناریا  یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  قبط  : 1
؟ دیراد یخساپ  هچ  نآ  زا  ییاهر  يارب  تسا . رود  نیا  دنکیم . باختنا  ربهر  ار  نابهگن  ياروش  دنک و  روبع  نابهگن  ياروش 

شسرپ

تـسیابیم ناگربخ  سلجم  و  دوشیم ، باختنا  يربهر  ناگربخ  طسوت  هیقف  یلو  ربهر و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  قبط  : 1
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؟ دیراد یخساپ  هچ  نآ  زا  ییاهر  يارب  تسا . رود  نیا  دنکیم . باختنا  ربهر  ار  نابهگن  ياروش  دنک و  روبع  نابهگن  ياروش  یفاص  زا 

خساپ

هک ارچ  مینک ، یفرعم  تسردان  لطاب و  ار  ایند  کیتارکمد  ياهماظن  یمامت  تسیابیم  مینادب ، لطاب  رود و  ار  اهیگتـسباو  هنوگ  نیا  رگا 
رگا لاح  تسا . مدرم  يأر  هب  ماظن  تیعورـشم  دـنیوگیم : کیتارکمد  ياهماظن  اریز  دراد ، دوجو  يرود  نینچ  هیبش  اهماظن  نیا  همه  رد 

بیوصت هب  یمدرم ، يارآ  اب  صاخ  یهورگ  تراظن  اب  یتاررقم و  ساسارب  تسیابیم  ادـتبا  رد  دـیآ ، دوجو  دـهاوخب  کیتارکمد  یماـظن 
يأر اب  تاباختنا  نوناق  بیوصت  تراظن و  يارب  یتلود  داهن و  چیه  زونه  هک  یلاح  رد  دندرگ ، نآ  ماجنا  يدـصتم  ياهدـع  دـیاب  دـسرب و 

یمامت رد  لاکـشا  عون  نیا  سپ  تسا . هدرکن  ادـیپ  رابتعا  یمدرم  يارآ  کیتارکمد و  قیرط  زا  یتاررقم  چـیه  زین  هدـشن و  باـختنا  مدرم 
تیعورشم هک  نوچ  درادن ، دوجو  لاکشا  نیا  ناریا ) یمالـسا  يروهمج   ) ناریا یـسایس  ماظن  رد  نکل  دراد ، دوجو  کیتارکمد  ياهماظن 

يروهمج راذـگناینب  ینیمخ  ماما  دراد ؛ رارق  ناماما  ناربمایپ و  تیالو  دادـتما  رد  هک  تسا  هیقف  تیـالو  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماـظن 
راذـگرب ار  تاباختنا  اـت  داد  تیلوؤسم  نآ  هب  دومن و  بوصنم  ار  تقوم  تلود  یعرـش ، هفیظو  هکلب  یعرـش  قح  ببـس  هب  ناریا  یمالـسا 

ناگربخ يار  زا  یشان  هتفرگرب و  ربهر ، ماظن و  تیعورشم  رابتعا و  تسین . مدرم  يأر  هب  ربهر  مالک  تیجح  مالسا ، یـسایس  ماظنرد  دنک .
هچ هک  نیا  صیخـشت  تسا . قادـصم  صیخـشت  اهنت  نانآ  هفیظو  دـننکیمن ؛ اطعا  ربهر  هب  ار  تیالو  ماـقم  ناـگربخ  هک  نوچ  دـشابیمن ،

تداهـش شتیملعا  رب  هربخ  رفن  ود  هک  دیلقت  عجرم  صیخـشت  دننام  دراد ، دـناهدرک ، نایب  مالـسلاامهیلعهمئا  هک  ار  يربهر  طیارـش  یـسک 
ادـخ يوس  زا  نآ  تیجح  هک  تسا  یتیعقاو  تیملعا ، هکلب  دنـشخبیمن ، تیملعا  دـیلقت  عجرم  هب  هربـخ  دوهـش  هک  تسا  نشور  دـهدیم .

هب ار  ندوب  هربخ  نابهگن  ياروش  زین  ناگربخ  تیحالـص  صیخـشت  رد  دـننکیم . یفرعم  دـنهدیم و  صیخـشت  ار  نآ  اهنت  دوهـش  تسا و 
. دنهدیم صیخـشت  ار  درف  یگتـسیاش  اهنآ  هکلب  دننکیمن ، اطعا  هیقف  یلو  هب  ار  تیالو  ماقم  ناگربخ  هک  نانچ  مه  دنکیمن ، اطعا  نانآ 
رد دـشاب ، دراو  ماـظن  راـک  شدرگ  رد  تالاکـشا  هنوگ  نیا  رگا  تسا . یهلا  بصن  وا و  ياهتیحالـص  ببـس  هب  يربهر  راـبتعا  نیارباـنب 

هدرکن دادملق  رود  ار  نآ  هتفرگن و  هدرخ  هراب  نیا  رد  یسک  دراد و  دوجو  یگتسباو  عون  نیا  روشک  ياههاگتسد  زا  يرایـسب  راک  شدرگ 
شـش تسا . هدـش  لیکـشت  هیقف  شـش  ناد و  قوقح  شـش  هک  نت  هدزاود  زا  ناـبهگن  ياروـش  یـساسا  نوناـق  قـبط  هک  نیا  دـننام  تسا .
یفاص زا  اهنیا  دنکیم و  یـسررب  ار  ناگدـنیامن  تیحالـص  نابهگن  ياروش  دـنوشیم و  باختنا  سلجم  قیرط  زا  یطباوض  اب  نادـقوقح 

هب ناگدـنیامن  يأر  قیرط  زا  تاعالطا  ریزو  و  دـهدیم ، رظن  تاعالطا  ترازو  ناگدـنیامن  دـییأت  رد  زین  دـننکیم . روبع  ناـبهگن  ياروش 
هدرخ نآ  هب  اـهنت  هن  ناـهج  نادـنمدرخ  تسا ، هتـسباو  رگیدکـی  هب  ياهنوـگ  هب  راـک  شدرگ  هک  روـما  هنوـگ  نـیا  رد  دـسریم . ترازو 

. دوشیم هدزفا  يرالاس  هتسیاش  يروهرهب و  رب  راک  نیا  اب  هک  ارچ  دننکیم ، نیسحت  ار  نآ  هکلب  دنریگیمن ،

؟  تسین رود  مزلتسم  نابهگن  ياروش  طسوت  ناگربخ  تیحالص  دییات  ناگربخ و  طسوت  ربهر  باختنا  ایآ 

شسرپ

؟  تسین رود  مزلتسم  نابهگن  ياروش  طسوت  ناگربخ  تیحالص  دییات  ناگربخ و  طسوت  ربهر  باختنا  ایآ 

خساپ

زا لبق  دوش . یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  دوجو  يددعتم  ياه  خساپ  هطبار  نیا  رد  تفگ :  دیاب  دیدومن , رکذ  هک  يرود  دروم  رد 
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تسایس هفسلف ي  رد  هک  تسا  یثحب  هب  طوبرم  عقاو  رد  لاکشا  نیا  هشیر ي  هک  میوش  رکذتم  دیاب  میزادرپب  لاکـشا  نیا  خساپ  هب  هک  نیا 
رابتعا هک  هدـش  حرطم  لاکـشا  نیا  ثحب و  نیا  اـج  نآ  رد  تسا .  هدـش  حرطم  تاـباختنا  رب  ینتبم  یـسارکومد و  ياـه  ماـظن  دروم  رد  و 
خـساپ و  تسا ؟  ساـسا  هچ  رب  دوش  یم  عضو  تلود  اـی  ناگدـنیامن  سلاـجم  طـسوت  کـیتارکومد  ماـظن  کـی  رد  هک  یتاررقم  نیناوق و 

بزح و نیا  هب  ای  ناگدـنیامن  نیا  هب  مدرم  نوچ  ینعی  تسا ;  مدرم  يأر  ساسا  رب  نآ  رابتعا  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هداد  هک  مه  ییادـتبا 
 (--- هب دـشخب  یم  رابتعا   ) مدرم يأر  دـنک : یم  ادـیپ  رابتعا  اـه  نآ  طـسوت  هعوضوم  تاررقم  نیناوق و  نیا  رب  اـنب  دـنا , هداد  يأر  تلود 

ماـظن کـی  سیـسأت  ماـگنه  هب  هک  دـیآ  یم  نهذ  هب  لاوـس  نیا  هلـصافالب  اـما  تـلود  سلجم و  طـسوت  هدـش  عـضو  تاررقم  نیناوـق و  >

قیرط زا  میهاوـخ  یم  هزاـت  درادـن و  دوـجو  یتـلود  سلجم و  زوـنه  دوـش و  رازگرب  دـهاوخ  یم  هک  یتاـباختنا  نیلوا  رد  کـیتارکومد و 
؟  هن ای  دنـشاب  هتـشاد  یئار  قح  مه  نانز  ایآ  هک  نیا  دراد ; تاررقم  نیناوق و  هب  زاین  تاباختنا  نیا  دوخ  مینک ,  نیعم  ار  اـه  نآ  تاـباختنا 

كالم قلطم  تیرثکا  ایآ  دشاب ؟ رادقم  هچ  ندش  باختنا  يارب  هدش  بسک  يارآ  لقادح  دشاب ؟ رادـقم  هچ  ناگدـنهد  یئار  نس  لقادـح 
دراوم ریاس  تالیـصحت و  نازیم  نس و  رظن  زا  اهدزمان  هذوخئام ؟  يارآ  موس  کی  ای  کی  هوـالع ي  هب  فصن  اـی  یبسن  تیرثکا  اـی  دـشاب 

هک تسا  نشور  رایسب  و  میریگب .  رظن  رد  اه  نآ  يارب  یتاررقم  نیناوق و  دیاب  هک  رگید  هلئـسم ي  اه  هد  دنـشاب و  یطیارـش  هچ  دجاو  دیاب 
یبزح ای  درف  تاباختنا و  تشونرس  رب  دناوت  یم  دوش  یم  هتفرگ  نآ  یگنوگچ  دروم  رد  هک  یمیمصت  تاررقم و  نیناوق و  نیا  زا  کی  ره 
شیپ هک  اه ) نآ  زا  يرایـسب  رد  لقا  اـی ال   ) یبرغ ياـهروشک  رد  دـشاب . هتـشاد  ریثئاـت  دروآ  یم  یئار  دوش و  یم  زوریپ  تاـباختنا  رد  هک 
نودب تاباختنا  دنتـشادن و  یئار  قح  ادـتبا  رد  نانز  دـنوش , یم  هتخانـش  ریخا  نرق  ود  یکی ,  رد  کیتارکومد  ياه  ماظن  سیـسئات  ناماگ 

بازحا و دارفا و  مان  زورما  ام  دنتـشاد  یم  یئار  قح  نانز  ادـتبا  زا  رگ  هک ا  دراد  دوجو  ایوق " لامتحا  نیا  دـش و  یم  رازگرب  نانز  روضح 
هک سییوس  روشک  رد  زین  رخاوا  نیمه  ات  میدرک .  یم  هدهاشم  یبرغ  ياهروشک  زا  يرایسب  یسایس  خیرات  رد  ار  يرگید  ياه  تیـصخش 

يارب مزال  نس  لقادح  رییغت  اب  دنتشادن . یئار  قح  نانز  نآ ,  ياه  نوتناک  زا  يرایسب  رد  تسا  لقتـسم  نوتناک ))   )) تسیب زا  شیب  ياراد 
یم لیکـشت  ناناوج  ار  تیعمج  دـصرد  داتفه  هب  کـیدزن  هک  اـم  روشک  ریظن  ییاـهروشک  رد  لاـس ,  هب 15  زا 16  تاـباختنا  رد  تکرش 

نونکا دوش . نوگرگد  یلک  هب  دنوش  یم  ارآ  تیرثکا  زیاح  هک  ییاه  هورگ  دارفا و  تاباختنا و  تیعـضو  هک  دور  یم  يوق  لامتحا  دنهد ,
يارب تسا  راک  رد  یـسلجم  هن  یتلود و  هن  زونه  دوش و  یم  رازگرب  یـسارکومد  ماـظن  ره  رد  هک  یتاـباختنا  نیلوا  رد  هک  تسا  نیا  لاؤس 
لئاسم دنراد و  زاین  ندش  باختنا  يارب  هک  ییارآ  نازیم  تاباختنا و  ياهدزمان  طیارش  دروم  رد  ای  هدننک و  تکرـش  دارفا  تیـسنج  نس و 
دیکأت اج  نیا  رد  دریگب ؟ میمـصت  دـیاب  يا  هناوتـشپ  هچ  ساسا  رب  یعجرم و  هچ  تسا ,  تاـباختنا  يرازگرب  هب  طوبرم  هک  يرگید  هباـشم 

هدننک عناق  تسرد و  خساپ  میناوتن  دیآ  یم  راکرس  رب  هک  یـسلجم  نیلوا  تلود و  نیلوا  يارب  رگا  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  هک  مینک  یم  دیکا 
لاؤس ریز  دنیآ  یم  راک  يور  روشک  کی  رد  سلجم  تلود و  نیلوا  نیا  زا  سپ  هک  يراذگ  نوناق  سلاجم  اه و  تلود  یمامت  میهدب  يا 

تلود و بوصم  تاررقم  نیناوق و  ساسا  رب  مود  سلجم  تلود و  اریز  دش ; دهاوخ  شودخم  اه  نآ  تیعورشم  رابتعا و  تفر و  دنهاوخ 
تلود دوش ; یم  لیکـشت  مود  سلجم  تلود و  بوصم  تاررقم  نیناوق و  ساسا  رب  موس  سلجم  تلود و  دوش ; یم  لیکـشت  لوا  سلجم 

: دـنک یم  ادـیپ  همادا  تروص  نیمه  هب  دوش و  یم  لیکـشت  موس  سلجم  تلود و  بوـصم  تاررقم  نیناوـق و  ساـسا  رب  مراـهچ  سلجم  و 
رابتعا  ) اه نآ  هعوضوم ي  نیناوق  مود و  سلجم  تلود و   (--- > هب دـشخب  یم  رابتعا   ) اه نآ  هعوضوم ي  نیناوق  لوا و  سلجم  تلود و 

تلود و دروم  رد  روکذـم  لاکـشا  رگا  هک  تسا  یهیدـب  و  اـه ... نآ  هعوضوم ي  نیناوـق  موـس و  سلجم  تلود و   (--- > هب دـشخب  یم 
 . تفر دهاوخ  لاؤس  ریز  رخآ  ات  دعب  يراذگ  نوناق  سلاجم  اه و  تلود  یمامت  رابتعا  ددرگن  تبثت  اه  نآ  رابتعا  دوشن و  لح  لوا  سلجم 
رب ار  لوا  تاباختنا  هک  میرادن  يا  هراچ  هرخالاب  ام  دنا  هتفگ  یسایس  مولع  نادنمـشناد  نازادرپ و  هیرظن  زا  یخرب  لاکـشا ,  نیا  لح  يارب 
یم رازگرب  تاررقم  نیناوق و  نیا  ساسا  رب  ار  یتاباختنا  دـینک  ضرف  لاـثم  ناونع  هب  مینک .  رازگرب  تاررقم  نیناوق و  يرـس  کـی  ياـنبم 

دروم رد  دـنرادن ;ج -  ندرک  باـختنا  ندـش و  باـختنا  قـح  ناـنز  تسا ; ب -  لاـس  ناگدـنهد 16  يأر  نس  لقادـح  فـلا -  مینک : 
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13 ندش ,  باختنا  يارب  مزال  يارآ  لقادح  تسین ; د -  ربتعم  یملع  كردـم  تالیـصحت و  زا  یـصاخ  حطـس  چـیه  یتاباختنا  ياهدزمان 
نیناوق و نیا  ساسا  رب  ار  تاباختنا  هک  نآ  زا  سپ  دـشاب . یم  لاس  ناگدنوش 20  باختنا  نس  لقادح  ' دـشاب ;ه -  یم  هذوخأم  يارآ  لک 

تاباختنا نیا  هک  دنک  یم  بیوصت  سلجم  تلود و  نیلوا  نیا  هاگ  نآ  میداد  لیکشت  ار  سلجم  تلود و  نیلوا  میدرک و  رازگرب  تاررقم 
یم ادـیپ  ربتعم  ینوناق و  هناوتـشپ ي  ههجو و  تاـباختنا ,  نیلوا  نیا  تروص  نیدـب  تسا و  ربتعم  تاررقم  نیناوق و  نیمه  اـب  هدـش  رازگرب 
دنک اقبا  ار  تاررقم  نیناوق و  نیمه  تسا  نکمم  هک  دنک ; يریگ  میمـصت  سلجم  تلود و  نیلوا  نیا  دیاب  دعب  تاباختنا  يارب  هتبلا  دـنک .

نآ ینوناق  رابتعا  تاباختنا و  نیلوا  لکشم  دش  نایب  هک  یقیرط  هب  هرخالاب  یلو  دهد . رییغت  ار  اه  نآ  همه ي  ای  یخرب  تسه  مه  نکمم  و 
نیلوا نیمه  دروم  رد  ام  لاؤس  اریز  دنک ; یمن  لح  ار  لکشم  تسین و  یحیحـص  خساپ  خساپ ,  نیا  هک  تسا  نشور  رایـسب  دوش . یم  لح 

هک یلاـح  رد  دـهدب  راـبتعا  اـه  نآ  بوصم  تاررقم  نیناوـق و  يدـعب و  سلاـجم  اـه و  تلود  هب  دـهاوخ  یم  هک  تسا  یـسلجم  تلود و 
نیناوق و نآ  هک  هدـش  رازگرب  یتاررقم  نیناوق و  يرـس  کی  ساـسا  رب  تاـباختنا  نآ  هک  هدـمآ  راـک  رـس  رب  یتاـباختنا  ساـسا  رب  شدوخ 
رب هک  یتاـباختنا  هب  دـهاوخب  سلجم  تلود و  نیمه  هک  نیا  و  تـسین .  یمدرم  بـختنم  سلجم  تـلود و  چـیه  بوـصم  رگید  تاررقم , 

تاباختنا نیلوا  میدرک .  هراشا  ادتبا  رد  هک  يرود  هطبار ي  نامه  زج  تسین  يزیچ  دشخبب  تیعورشم  رابتعا و  هدمآ  راک  يور  نآ  ساسا 
رب ینتبم  ياـه  ماـظن  یماـمت  رب  هک  تسا  یلاکـشا  نـیا  لاـح  ره  هـب  تـلود  اـی  ناگدـنیامن  سلجم  نـیلوا   (--- > هـب دـشخب  یم  راـبتعا  )

هفـسلف ي نازادرپ  هیرظن  یمامت  ابیرقت " مه  لیلد  نیمه  هب  درادن و  مه  يا  هدننک  عناق  یقطنم و  خساپ  چـیه  دوش و  یم  دراو  یـسارکومد 
زا ریغ  یهار  يا و  هراچ  دنیوگ  یم  یلو  دنا  هتفریذپ  ار  لاکشا  نیا  رصاعم , نارود  رد  صوصخ  هب  یسایس ,  مولع  نادنمشیدنا  تسایس و 

لکشم نیا  يارب  یلمع  یلح  هار  چیه  تسین و  هلئـسم  نیا  زا  مدرم ,  يارآ  رب  ینتبم  کیتارکومد و  ماظن  کی  سیـسأت  يارب  تسین و  نیا 
کی دوش  یم  حرطم  هیقف  یلو  يربهر و  اب  ناگربخ  سلجم  هطبار ي  هرابرد ي  هک  مه  يرود  لاکـشا  دروم  رد  نیارباـنب ,  درادـن . دوجو 

بجوم نیا  دوجو  اب  یلو  دراد  دوجو  یسارکومد  رب  ینتبم  ياه  ماظن  یمامت  رد  لکشم  نیا  هک  هنوگ  نامه  هک  دشاب  نیا  دناوت  یم  خساپ 
دیابن مه  هیقف  تیـالو  ماـظن  رد  یلکـشم  نینچ  دوجو  دنـشاب , يرگید  عون  زا  ییاـه  ماـظن  رکف  هب  دـنرادرب و  یـسارکومد  زا  تسد  هدـشن 

هدـنیآ ي یلعف و  یلبق و  کیتارکومد  ياه  ماظن  اه و  تموکح  یمامت  دـیاب  هنرگ  مینادـب و  شودـخم  ار  ماظن  نیا  لصا  اـم  دوش  بجوم 
ینتبم ماظن  تسا و  دراو  یسارکومد  ياه  ماظن  رب  طقف  رود  لاکشا  نیا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اما  میریذپن .  هدرمـش و  دودرم  زین  ار  ناهج 

رابتعا و هیقف  یلو  هک  تسا  نیا  مه  نآ  لیلد  درادـن . دوجو  يرود  چـیه  اج  نیا  رد  تساربم و  یلاکـشا  نینچ  زا  اـساسا " هیقف  تیـالو  رب 
هک روط  نامه  زین  لاعتم  يادـخ  نامرف  نوناق و  دـنک و  یم  بسک  مدرم ,  هیحان ي  زا  هن  و  لاـعتم ,  يادـخ  بناـج  زا  ار  دوخ  تیعورـشم 

ساسا رب  هکلب  دـهدب  رابتعا  دـنوادخ  نوناق  ناـمرف و  هب  یعجرم  اـی  یـسک  تسین  مزـال  رگید  دراد و  یتاذ  راـبتعا  میا  هدرک  هراـشا  ـالبق "
دروم رد  دهاوخب  هک  یعیرـشت  ینیوکت و  فرـصت  هنوگ  ره  دناوت  یم  دـنوادخ  یتسه ,  همه ي  هب  تبـسن  لاعتم  يادـخ  یقیقح  تیکلام 

نیا هب  دـتفا  یم  قافتا  ماـظن  سیـسأت  يادـتبا  رد  هچ  نآ  هیقف  تیـالو  رب  ینتبم  ماـظن  رد  ینعی  دـیامن . لاـمعا  تادوجوم  یماـمت  یتسه و 
رد هک  يا  هطلاغم  تلود  سلجم و   (] هب دشخب  یم  رابتعا   ) وا تاروتـسد  هیقف و  یلو  هب [)  دشخب  یم  رابتعا   ) لاعتم يادـخ  تسا :  تروص 
زا ار  شراـبتعا  هیقف  یلو  : )) دـیوگ یم  هک  تساـج  نآ  رد  دراد  دوـجو  ناـگربخ  هیقف و  یلو  ناـیم  هطبار ي  هـب  رود  لاکـشا  ندرک  دراو 

تـسا نابهگن  ياروش  طسوت  دـییأت  قیرط  زا  هیقف و  یلو  ياضما  هب  ناگربخ  دوخ  رابتعا  هک  یلاح  رد  دـنک )) یم  بسک  ناگربخ  سلجم 
هیحاـن ي زا  هیقف  یلو  راـبتعا  هک  تسا  نیا  میتفگ  هک  روط  ناـمه  مه  نآ  خـساپ  و  تسا .  هتفرگ  ربـهر  زا  ار  شراـبتعا  اروش  نیا  دوخ  هک 

هکلب دـننک  یمن  بصن  ار  ربهر  تقیقح  رد  ناگربخ  تسا و  لاعتم  يادـخ  و  ع )   ) موصعم ماـما  بناـج  زا  بصن  هب  هکلب  تسین  ناـگربخ 
دـیلقت و عجرم  باـختنا  يارب  یتقو  هک  نیا  ریظن  تسا .  ع )   ) ناـمز ماـما  بناـج  زا  ماـع  بصن  هب  بوصنم  ربـهر  فشک ))   )) ناـنآ شقن 

تیملعا ای  داهتجا  هب  ار  یـسک  ناـنآ  میهاوخ  یمن  مینک ,  یم  لاؤس  اـه  نآ  زا  میور و  یم  ناصـصختم  هربخ و  دارفا  غارـس  هب  ملعا  نییعت 
تـسا ملعا  ای  دـهتجم  اعقاو " رگا  تسین ,  ای  تسه  ملعا  اـی  تسین ,  اـی  تسه  دـهتجم  اـی  عقاو  رد  جراـخ و  رد  درف  نآ  هکلب  دـننک  بصن 
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داهتجا و دوش  یمن  ثعاـب  اـم  قیقحت  تسین ,  ملعا  دـهتجم و  اـعقاو " مه  رگا  دـتفیب و  تیملعا  اـی  داـهتجا  زا  دوش  یمن  ثعاـب  اـم  قیقحت 
مولعم فشک و  ام  يارب  ناـنآ  تداهـش  قیرط  زا  هک  تسا  روظنم  نیا  يارب  طـقف  ناصـصختم  زا  لاؤس  سپ  داـیب . دوجو  هب  وا  رد  تیملعا 

هب ار  هیقف  یلو  يربهر ,  ناگربخ  مه  اج  نیا  رد  تسیک .  دراد ) دوجو  جراخ  رد  شدوخ  ام  لاؤس  زا  لـبق  هک   ) ملعا دـهتجم  نآ  هک  دوش 
 , عاطم شنامرف  دراد و  تیالو  قح  ع )   ) ناـمز ماـما  مکح  هب  هک  يدـهتجم  نآ  دـنهد  یم  تداهـش  طـقف  هکلب  دـننک  یمن  بصن  يربهر 
رد دسر  یم  رظن  هب  فلا )  تسا :  مزال  هتکن  دنچ  هب  هجوت  هراب  نیا  رد  باختنا :  هیرظن  ساسارب  رگید  یخـساپ  تسا .  صخـش  نیا  تسا 

شدوخ رب  هطساو ,  دنچ  ای  کی  اب  يزیچ  دوجو  هک  تسا  نآ  یقطنم  رود ))  . )) تسا هتفرگ  تروص  انعم  طلخ  هطلاغم و  یعون  هراب ,  نیا 
هب فلا ))   )) هجیتن رد  هک  دـشاب  فلا ))   )) هدـنروآ ي دوجو  هب  ب ))   )) و ب ))   )) هدـنروآ ي دوجو  هب  فلا ))  "  )) ـالثم دـشاب ;  فقوتم 

ماـن هب  يزیچ  هچرگ  قوقح  ملع  رد  فلا [   --- فلا < فلا =   --- ب و ب <  --- فلا < . [ دوبدـهاوخ فـلا ))   )) هدـنروآ ي دوـجو 
یم دبای , نیعت  فلا ))   )) طسوت مه  ب ))   )) دشاب و ب ))   )) زا یـشان  فلا ))   )) نیعت رگا  اتحماسم " نکیل  میرادن ,  نیعم  فیرعت  اب  رود 
دیاب رگیدکی , هب  هدیدپ  ود  یگتـسباو  هوحن  یقوقح ,  رود  رد  هچ  یقطنم و  رود  رد  هچ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اج  نیا  رد  دیمان . رود  ناوت 

تبـسن هدیدپ  ود  یتوافتم  ياه  هنوگ  هب  رگا  اما  دشاب , یلوا  يداجیا  تلع  یمود  یمود و  يداجیا  تلع  یلوا  الثم " دـشاب ;  هدوب  ناسکی 
هدش هتفریذپ  یعیبط  مولع  نیوکت و  ماظن  رد  مه  يزیچ  نینچ  تسا و  لباقتم  یگتسباو  هکلب  تسین  رود  دننک , ادیپ  یگتـسباو  رگیدکی  هب 

هچ اقیقد " هدـش  اعدا  بلطم  دـید  دـیاب  نونکا  دراد . دوجو  نوگانوگ  لاکـشا  هب  ناهج  یقوقح  ياه  ماـظن  همه  رد  مه  تسا و  یقطنم  و 
دوب لوبق  لباق  يرود  نینچ  ياعدا  دراد , يربهر  اب  ناگربخ  هک  دوب  یتبسن  نامه  ناگربخ  نابهگن و  ياروش  تبـسن  رگا  دراد ؟ یتیعـضو 

ياروش دـیامن ;2 - نابهگن  ياروش  بصن  نییعت و  ربهر  - 1 دشاب : تسرد  انثتـسا  نودـب  ریز  ياه  هنیزگ  مامت  هک  لکـش  نیا  هب  ینعی ,  ; 
", الوا اریز : تسین ;  نینچ  تیعقاو  هک  یلاح  رد  دـنک ;  ربهر  بصن  نییعت و  ناـگربخ  دـنک ;3 - ناگربخ  سلجم  بصن  نییعت و  نابهگن 

شقن هک  دراد  دوجو  یمراهچ  رصنع  " ایناث , تسا .  توافتم  هعومجم ,  ياضعا  رگید  تبسن  اب  نابهگن  ياروش  ناگربخ و  سلجم  تبـسن 
هدننک ي نییعت  هجو  چیه  هب  نابهگن  ياروش  ینعی ,  تسا ;  مدرم  شقن  نآ  تسا و  هدشن  ظاحل  ییاعدا  رود  رد  دنک و  یم  افیا  ار  هدـمع 

شقن افرـص " نابهگن ,  ياروش  راک  دـنوش و  یم  دزمان  یگدـنیامن ,  يارب  دوخ  لیم  اب  ناگربخ  ياـضعا  هکلب  تسین ;  ناـگربخ  ياـضعا 
سپس درادن . بصن  قح  هنوگ  چیه  تسا و  مدرم  هب  نآ  مالعا  یساسا و  نوناق  رد  حرـصم  ياه  تیحالـص  صیخـشت  رظن  زا  یتخانـشراک 
یفاک هدـش ,  ضرف  هک  يرود  نالطب  رد  ب )  دـنهد . یم  يأر  دوخ  رظن  دروم  ياـهدزمان  هب  حالـص  يذ  دارفا  ناـیم  رد  هک  دنتـسه  مدرم 

ناـبهگن ياروش  ياـهقف  ياـضعا  هب  ار  تیحالـص  صیخـشت  رما  دوخ , هبوصم  قبط  ناـگربخ  سلجم  هک  دوش  هجوت  عوضوم  نیا  هب  تسا 
لـصا رد  اریز  تسا ;  یـساسا  نوناق  قباطم  رما  نیا  دراپـسب و  يرگید  هورگ  هب  ار  نآ  دناوت  یم  ینامز  ره  دهاوخب  هچنانچ  تسا و  هدرپس 
نییعت تسا و  ناگربخ  سلجم  اب  يربهر  باختنا  نیاربانب  تسا .  هدـش  هداد  ناگربخ  سلجم  هب  قح  نیا  یـساسا  نوناـق  متـشه  دـصکی و 
نامه هدرک  باختنا  ناگربخ  هک  ار  یهورگ  العف " دـنچ  ره  يربهر ,  هن  دـننک  یم  باختنا  دوخ  هک  تسا  یهورگ  اب  ناگربخ  تیحـالص 
هدـننک نییعت  هورگ  باـختنا  رگا  تسا .  هدرک  باـختنا  یمالـسا  ياروـش  سلجم  تاـبوصم  رب  تراـظن  يارب  يربـهر  هـک  دنتـسه  يدارفا 

 . تسین نینچ  هک  یلاح  رد  دش  یم  رود  نیا  دوب  يربهر  اب  ناگربخ  تیحالص 

. دینک یفرعم  ار  نآ  ياضعا  افطل  تسا ؟  هدش  هدرب  يربهر  نیرواشم  زا  یمان  یساسا  نوناق  رد  ایآ 

شسرپ

. دینک یفرعم  ار  نآ  ياضعا  افطل  تسا ؟  هدش  هدرب  يربهر  نیرواشم  زا  یمان  یساسا  نوناق  رد  ایآ 

خساپ
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ماقم رگید  فرطزا  درادن . رظن  روهمج و ...  سیئر  يربهر و  نیرواشم  نوچ  یلئاسم  هب  تسا و  یساسا  قوقح  هدننک  نییبت  یساسا  نوناق 
رد ناشیا  ناگدنیامن  لاح  نیعرد  دـنرادن . دـشاب  نانآ  یمـسر  تمـس  لغـش و  ترواشم  هک  انعم  نیا  هب  یـصاخ  نیرواشم  يربهر  مظعم 

هزوح اب  هطبار  رد  رگید  لـماوع  زا  يرایـسبو  فلتخم  ياـهتسپ  رد  ناـشیا  هیحاـن  زا  نیبوصنم  زین  فلتخم و  زکارم  اـهنامزاس و  اـهداهن 
J .} دننکیم افیا  زین  ار  یشقن  نینچ  يدودح  ات  دوخ  تیلوءوسم 

؟ تسا ناگربخ  هدهع  هب  يربهر  نییعت  هک  تسا  تسرد  ایآ  تسا  هنوگچ  ربهر  نییعت  رد  مدرم  شقن 

شسرپ

؟ تسا ناگربخ  هدهع  هب  يربهر  نییعت  هک  تسا  تسرد  ایآ  تسا  هنوگچ  ربهر  نییعت  رد  مدرم  شقن 

خساپ

يروهمج ماظن  تیعقاواب  تسامش و  هشیدنا  قولخم  طقف  ریوصت  نیا  نکیل  تسین ؛ مدرم  يارب  ییاج  چیه  دیاهدرک ، امش  هک  یمیـسرت  رد 
یفرعم ییاسانـش و  ار  يربهر  ناـگربخ ، فلا ) هک : تسا  نیا  یـساسا ، نوناـق  رد  هدـش  میـسرت  مسیناـکم  دراد . يرایـسب  هلـصاف  یمالـسا 
ناگربخ ياهدزمان  ب )  تسا . نانآ  هدهع  رب  وا ، درکلمع  رب  تراظن  يربهر و  بصن  لزع و  نیاربانب  دنراد . تراظن  وا  راک  رب  دـننکیم و 

نییعت عجرم  باختنا  ج )  دوشیم . باختنا  مدرمطسوت  هطساو  اب  يربهر  نیاربانب  دنوشیم . باختنا  مدرم  طسوت  تیحالص ، نییعت  زا  سپ 
راک یلمع  هک  ار -  هفیظو  نیا  زین  مود  ناگربخ  هدـش و  هداـهن  ناـگربخ  دوخ  هدـهع  رب  لوا ، رود  زا  ریغ  ناـگربخ  ياـهدزمان  تیحـالص 

: دوب دـهاوخ  نینچ  مینک ، هئارا  يریوصت  نوناق  اب  بسانتم  میهاوخب  رگا  نیاربانب  تسا . هداـهن  ناـبهگن  ياروش  شود  رب  تسا -  یتخاـنش 
 > -- نابهگن ياروشطسوت  تسا ] باختنا  بصن و  يانعم  هب  اقلطم  هک  ینییعت  هن   ] تیحالص نییعت   > ناگربخ --- نابلطواد  ندش  دزمان 

يأر ناگربخ  هب  مدرم  رگا  : » دـناهدومرف هراب  نیا  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  يربهر  باـختنا   > --- ناـگربخ باـختنا   > مدرم --- - 
ارهق دریگ ، هدهع  رب  ار  يربهر  ات  دندرک  نییعت  ار  يدرف  مه  اهنآ  یتقو  ، دننک نییعت  ناشتموکح  يربهر  يارب  ار  لداع  يدهتجم  ات  دـنداد ،
J (} ص 183 ج 21 ، رون ، هفیحص  «.) تسا ذفان  شمکحو  دوشیم  مدرم  بختنم  یلو  وا ، تروص  نیا  رد  تسا . مدرم  لوبق  دروم  وا 

؟  تسیچ يربهر  تارایتخا  فیاظو و 

شسرپ

؟  تسیچ يربهر  تارایتخا  فیاظو و 

خساپ

نییعت - 1 تساهدـش : نایب  نینچمهد  دـصکی و  لـصا  رد  هیقف  یلو  تاراـیتخا  فیاـظو و  تسا . یـساسا  نوناـق  رظنم  زا  لاؤس  رگا  فلا )
يارجا نـسح  رب  تراــظن  2 ـ ماـظن . تحلـصم  صیخـشت  عـمجم  اـب  تروـشم  زا  سپ  ناریا  یمالــسا  يروـهمج  ماـظن  یلک  ياـهتسایس 

بصن و 6 ـ اهورین . جیـسب  حلـص و  گنج و  نالعا  5 ـ حلـسم . ياهورین  لک  یهدنامرف  4 ـ یـسرپ . همه  نامرف  3 ـ ماظن . یلک  ياـهتسایس 
يروهمج يامیـس  ادـص و  ناـمزاس  سیئر  هیئاـضق ج )  هوق  ماـقم  نیرتیلاـع  ناـبهگن ب )  ياروش  ياـهقف  فـلا ) ءافعتـسا : لوـبق  لزع و 
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یماظن و ياـهورین  یلاـع  ناهدـنامرف  یمالـسا و )  بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  لـک  یهدـنامرف  كرتشم ه )  داتـس  سیئر  ناریا د )  یمالـسا 
عمجم قیرط  زا  تسین  لح  لباق  يداـع  قیرط  زا  هک  ماـظن  تالـضعم  لـح  8 ـ هناگ . هس  ياوق  طـباور  میظنت  فـالتخا و  لـح  یماظتنا 7 -

حلاـصم نتفرگ  رظن  رد  اـب  روهمج  سیئر  لزع  10 ـ مدرم . باختنا  زا  سپ  يروهمج  تساـیر  مکح  ياـضما  9 ـ ماظن . تحلصم  صیخـشت 
ساسا رب  يو  تیافک  مدـع  هب  یمالـسا  ياروش  سلجم  يأرای  ینوناق  فیاـظو  زا  يو  فلخت  هب  روشک  یلاـع  ناوید  مکح  زا  سپ  روشک 

رظن زا  رگا  ب )  هیئاـضق . هوق و  سیئر  داهنـشیپ  زا  سپ  یمالـسا  نیزاوم  دودـح  رد  نیموکحم  تازاـجم  فیفخت  اـی  وفع  11 ـ لصا 89 . 
ترابع هب  دـشابیم . نیمه  هیقف  هقلطم  تیالو  زا  دوصقم  دراد و  تیـالو  یعاـمتجا  حـلاصم  اـهزاین و  هزوح  رد  هیقف  تیـالو  تسا ، یهقف 

ینعی هبـسح  روما  ربارب  رد  قالطا  هکلب  یـسایس ، مولع  رد  حلطـصم  قالطا  يانعم  هب  هن  هتبلا  تسا . قلطم  وس  کـی  زا  هیقف  تیـالو  رتقیقد 
حلاصم یهلا و  ماکحا  تیاعر  هب  طورـشم  ینعی  تسا ، طورـشمرگید  يوس  زا  درادـن و  تایرورـض  هبـسح و  هب  صاصتخا  شتیالو  هریاد 

. یعامتجا

؟ دنوش یمن  ضوع  دنهد  یمن  شوگ  ربهر  فرح  هب  هک  ینیلوئسم  ارچ 

شسرپ

؟ دنوش یمن  ضوع  دنهد  یمن  شوگ  ربهر  فرح  هب  هک  ینیلوئسم  ارچ 

خساپ

لبق ینالقع  لومعم و  روط  هب  هک  دراد  ار  دوخ  صاخ  ینوناق  ياهراک  وزاس  روشک ، یتیریدـم  فلتخم  ياـه  هدر  نیلوؤسم  بصن  لزع و 
هوحن اه و  يزیر  همانرب  تیفیک  يراذـگ ، ریثأت  نازیم  اـه ، يدـنمناوت  ریظن  يدراوم  دریگ ، یم  رارق  ظاـحل  دروم  بصن ، لزع و  عون  ره  زا 

بـصن لزع و  زا  هک  يدـمآرد  درک  هراـشا  ناوت  یم  مـالک  کـی  رد  هک  هچنآ  لاـحره  رد  رگید ، دراوم  یتیریدـم و  قباوس  اـهنآ ، يارجا 
فلتخم ياه  هدر  نیلوؤسم  هطبار  تیفیک  اب  طابترا  رد  دشاب . هتشاد  فرـص  نآ  ياه  هنیزه  هب  تبـسن  دیاب  دوش  یم  روشک  دیاع  اهتیریدم 

رثکا رد  هناتخبـشوخ  ماظن  يربهر  زا  نیلوؤسم  يریذـپ  تعاطا  نازیم  هکنیا  زا  هتـشذگ  دراد  قادـصم  يا  هلئـسم  نینچ  زین  ماظن  يربهر  اب 
دوخ زا  یتسس  هل  مظعم  نیمارف  زا  یضعب  يارجا  هب  تبـسن  نیلوؤسم  زا  یخرب  دراوم  يا  هراپ  رد  تسا  نکمم  تسا . یئالاب  دح  رد  دراوم 

تسا و توافتم  عوضوم  تیفیک  عون و  هب  هتـسب  ناشیا  زا  مادـک  ره  اب  دروخرب  هک  دنـشاب  هتـشادن  ار  نآ  ماجنا  ییاناوت  اـی  دـنهد و  ناـشن 
رد يرانکرب  لزع و  تروص  ره  رد  دریگ  تروص  يرتدـیدش  ینوناق  دروخرب  ای  دوش و  هدنـسب  رکذـت  راـطخا و  خـیبوت و  هب  تسا  نکمم 
ای دوش و  ررـضتم  یمومع  عفاـنم  هک  يدراوم  عطق  روـط  هب  هتبلا  دـشاب  یم  راـکهار  نیرخآ  ناوـنع  هب  هکلب  تسین  هار  نیرتـهب  دراوـم  همه 

. دوب دهاوخن  یحماست  لهاست و  هنوگچیه  ياج  دوش  دیدهت  روشک  تینما  ماظن و  تیلک 

. دیهد باوج  حیرص  افطل  دنک ؟ یم  تفایرد  یمهس  وردوخ  ناریا  زا  ایآ  دوش ؟ یم  نیمات  ناگرا  مادک  زا  يربهر  داهن  هجدوب 

شسرپ

. دیهد باوج  حیرص  افطل  دنک ؟ یم  تفایرد  یمهس  وردوخ  ناریا  زا  ایآ  دوش ؟ یم  نیمات  ناگرا  مادک  زا  يربهر  داهن  هجدوب 

خساپ
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و دـنراد ، يداصتقا  ياه  تیلاعف  هک  يربهر  مظعم  ماقم  رتفد  شـشوپ  تحت  ياه  هاگتـسد  یتلود ، تارابتعا  قیرط  زا  يربهر  داـهن  هجدوب 
روشک و یسرزاب  نامزاس  سلجم ، لیبق  زا  روشک  یمسر  یتراظن  ياه  هاگتسد  رب  هوالع  هدش و  نیمأت  سمخ و ...  ریظن  یعرش  تاهوجو 

هسسؤم يربهر و  مظعم  ماقم  رتفد  یسرباسح  تراظن و  تنواعم   ) يربهر مظعم  ماقم  رتفد  ششوپ  تحت  یتراظن  ياه  هاگتـسد  طسوت  ...، 
، یمالـسا هشیدنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  تاراشتنا  یناکدرا ، یلـضفا  کلم  نسحم  یتراظن ، ياهداهن  تراظن و  ( ) ربهار دـیفم  یـسرباسح 

هماـنزور زا  يربـهر  مظعم  ماـقم  رتـفد  هیبیذـکت  نتم  وردوخ ، ناریا  دروم  رد  اـما  دوـش . یم  تراـظن  قـیقد  تروـص  هب  ص 125 ) ، 1382
نیا هب  اهوردوخ  هدش  نییعت  تمیق  زا  يدصرد  صاصتخا  هعیاش  بیذکت  اب  يربهر  مظعم  ماقم  رتفد  ددرگ . یم  لاسرا  ناسارخ 24/4/82 

ترازو درک : دیکات  اهیراذـگ ، تمیق  راک  زاس و  اب  هطبار  رد  مدرم  هب  فافـش  حیحـص و  یناسر  عالطا  يارب  نالوئـسم  هب  هیـصوت  اب  رتفد ،
مادقا و دننک  یم  رشتنم  هتخاس و  نوگانوگ  ضارغا  اب  ار  یتاعیاش  نینچ  هک  يرصانع  یئاسانش  هب  تبسن  طبریذ  ياههاگتـسد  تاعالطا و 

لابند هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تسا : حرـش  نیا  هب  يربهر  مظعم  ماقم  رتفد  هیعالطا  نتم  دـنیامن . دروخرب  نانآ  اب  ینوناـق  طـباوض  قبط 
مدرم عالطا  هب  هلیـسو  نیدـب  يربهر ، مظعم  ماقم  رتفد  هب  اهوردوخ  يارب  هدـش  نییعت  تمیق  زا  يدـصرد  صاصتخا  بذـک  هعیاش  راـشتنا 
ماظن نالوئـسم  مدرم و  نیب  فالتخا  ینامگدب و  شیوشت و  داجیا  فده  اب  اه  ینکارپ  غورد  تاعیاش و  لیبق  نیا  دناسر  یم  ناریا  فیرش 
هعیاش نیا  دوش  یم  مالعا  احیرص  اذل  دننز . یم  نماد  نآ  هب  زین  يربخ  ياه  هناسر  زا  یـضعب  هنافـسأتم  دوش و  یم  هتخاس  نانمـشد  طسوت 
مظعم ماقم  تسا و  هدشن  هتفرگ  رتفد  نیا  طسوت  یتادراو  يدیلوت و  ياه  الاک  زا  کی  چـیه  زا  یهجو  چـیه  نونک  ات  هدوب و  ضحم  غورد 
عالطا يارب  نالوئسم  هب  هیصوت  نمض  اذل  دنراد . هتشاد و  دیکات  مدرم  هب  حیحص  یناسر  عالطا  يراذگ  تمیق  تیفافش  رب  هراومه  يربهر 
هتـساوخ ادکؤم  طبریذ  ياههاگتـسد  تاعالطا و  ترازو  زا  اه  يراذـگ  تمیق  راک  زاس و  اب  هطبار  رد  مدرم  هب  فافـش  حیحـص و  یناسر 

ینوناق طباوض  قبط  مادقا و  دننک  یم  رشتنم  هتخاس و  نوگانوگ  ضارغا  اب  ار  یتاعیاش  نینچ  هک  يرصانع  یئاسانـش  هب  تبـسن  تسا  هدش 
هلباقم نانآ  يزیگنا  هنتف  اب  یثنخ و  ار  نانمـشد  یناور  گنچ  دوخ  يرایـشوه  اب  ناریا  زیزع  مدرم  میراد  نانیمطا  دـنیامن . دروخرب  اهنآ  اـب 

يربهر 23/4/1382 مظعم  ماقم  رتفد  دومن . دنهاوخ 

ار ناگربخ  سلجم  تاباختنا  هلمج  زا  اهتاباختنا  یمامت  رب  تراظن  تیلوئـسم  نابهگن  ياروش  دـیهد !  حیـضوت  ریز  هخرچ  دروم  رد  افطل  مـالس .
. دراد ار  ربهر  بصن  لزع و  تردق  هک  زین  ناگربخ  سلجم  دنرذگب .  نابهگن  ياروش  رتلیف  ادـتبا  زا  یتسیاب  ناگربخ  سلجم  يادـیدناک  ینعی  . دراد

نیا هتکن  لاح 

شسرپ

ناگربخ سلجم  تاباختنا  هلمج  زا  اهتاباختنا  یمامت  رب  تراظن  تیلوئسم  نابهگن  ياروش  دیهد !  حیضوت  ریز  هخرچ  دروم  رد  افطل  مالس .
بـصن لزع و  تردق  هک  زین  ناگربخ  سلجم  دـنرذگب .  نابهگن  ياروش  رتلیف  ادـتبا  زا  یتسیاب  ناگربخ  سلجم  يادـیدناک  ینعی  . دراد ار 

هدنامیقاب رفن  دنوش و 6  یم  باختنا  ربهر  طسوت  امیقتسم  نابهگن  ياروش  ياضعا  رفن  زا 12  رفن  هک 6  تساجنیا  هتکن  لاح  دراد . ار  ربهر 
یم لیمکت  ار  نابهگن  ياروش  ياضعا  رتلیف  نیا  زا  رذـگ  تروص  رد  هک  دـنوش  یم  هداتـسرف  سلجم  رتلیف  هب  هیئاضق  هوق  سیئر  طسوت  زین 
دوخ هب  ربهر  بصن  لزع و  نآ  رد  هک  میراد  ار  هخرچ  کـی  ارهاـظ  اـجنیا  رد  دوش !  یم  باـختنا  ربهر  طـسوت  زین  هوق  سیئر  دوخ  دـننک .

. مرکشتم دینک .  ییامنهار  ار  نم  افطل  ددرگ . یم  رب  ربهر 

خساپ

« رود . » تسا هتفرگ  تروص  انعم  طلخ  هطلاغم و  یعون  هراـب ، نیا  رد  دـسریم  رظن  هب  فلا (  تسا : مزـال  هتکن  دـنچ  هب  هجوت  هراـب  نیا  رد 
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دوجو هب  ب »  » و ب »  » هدـنروآ دوجو  هب  فلا »  » ًالثم دـشاب ؛ فقوتم  شدوخ  رب  هطـساو ، دـنچ  ای  کی  اب  يزیچ  دوجو  هک  تسا  نآ  یقطنم 
[ فلا  --- فلا > فلا =   --- ب و ب >  --- فلا > . ] دوبدهاوخ فلا »  » هدـنروآ دوجو  هب  فلا »  » هجیتن رد  هک  دـشاب  فلا «  « هدـنروآ

طـسوت مه  ب »  » دشاب و ب »  » زا یـشان  فلا »  » نّیعت رگا  ًاتحماسم  نکیل  میرادـن ، نیعم  فیرعت  اب  رود  مان  هب  يزیچ  هچرگ  قوقح  ملع  رد 
ود یگتـسباو  هوحن  یقوقح ، رود  رد  هچ  یقطنم و  رود  رد  هچ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اـج  نیا  رد  دـیمان . رود  ناوتیم  دـبای ، نّیعت  فـلا » »

تلع یکی  رگا  اـما  دـشاب ، یلّوا  يداـجیا  تلع  یمّود  یمود و  يداـجیا  ّتلع  یلوا  ًـالثم  دـشاب ؛ هدوـب  ناـسکی  دـیاب  رگیدـکی ، هب  هدـیدپ 
لباقتم یگتـسباو  هکلب  تسین  رود  دنک ، ادیپ  نآ  هب  یگتـسباو  یعون  يرگید  لکـش  هب  یمود  یلو  دـشاب ، یمود  هدـننک  نییعت  ای  يداجیا 

هب ناـهج  یقوقح  ياـهماظن  همه  رد  مه  تسا و  یقطنم  هدـش و  هتفریذـپ  يرما  یعیبـط  مولع  نیوـکت و  ماـظن  رد  مه  يزیچ  نینچ  تسا و 
ینعی یسارکومد  لاربیل  هدمع  لدم  هس  ره  رد  هلمج  زا  ایند  ياهروشک  رگید  تاباختنا  رد  هکنآ  حیـضوت  دراد . دوجو  نوگانوگ  لاکـشا 

.1 دراد : دوـجو  یعوـضوم  نینچ  هسنارف ، رد  یناـملراپ  همین  یتساـیر -  هـمین  ناتـسلگنا و  رد  یناـملراپ  اـکیرمآ ، رد  يروـهمج  تساـیر 
تئیه  » يارب بازحا  زا  کی  ره  ياهدزمان  نییعت  یتاباختنا و  هزرابم  ماجنا  زا  سپ  اکیرمآ ، هدحتم  تالایا  یساسا  نوناق  ساسا  رب  اکیرمآ :

ترازو هلیـسو  هب  دـنور  نیا  رب  ینوناق  تراظن  دـننیزگ . یم  رب  ار  يروهمج » سیئر  ناگدـننک  باختنا  تئیه   » مدرم ناگدـننک ،» باـختنا 
 -- روشک ریزو   ----- ناگدننک > باختنا  تئیه  دوش : یم  نییعت  روهمج  سیئر  هلیسو ، هب  مه  روشک  ریزو  دریگ و  یم  تروص  روشک 

سیئر تاحالـصا 1962 ، زا  سپ  هسنارف  مجنپ  يروهمج  یـساسا  نوناق  قباـطم  هسنارف : روشک 2 . ریزو  ----- روـهمج > سیئر  --- < 
هک ییاجنآ  زا  دـنک و  یم  نییعت  ار  روشک  ریزو  ریزو ،) تسخن   ) هطـساو کی  اب  يو  دوش و  یم  هدـیزگرب  مدرم  میقتـسم  يأر  اب  روهمج ،

، دراد هدـهع  رب  ار  سلجم  یگدـنیامن  ياهدزمان  نینچ  مه  يروهمج و  تسایر  ياهدزمان  تیحالـص  یـسررب  رب  تراـظن  روشک ، ترازو 
هک تسا  اهدزمان  نیمه  نایم  زا  دـنک و  دـییأت  ار  اه  نآ  تیحالـص  تیاهن  رد  روشک  ترازو  هک  دـننک  یم  ادـیپ  هار  تاباختنا  هب  یناـسک 

، زین روشک  ترازو  دـنک ، یم  نییعت  ار  روشک  ریزو  ریزو ، تسخن  ناتـسلگنا : . 3 دش . دنهاوخ  نییعت  روهمج  سیئر  سلجم و  ناگدـنیامن 
اه نآ  تیحالص  در  دییأت و  رب  دراد و  هدهع  رب  ار  سلجم  ناگدنیامن  ياهدزمان  ياه  تیحالـص  یـسرب  رب  تراظن  تیلوؤسم  نوناق ، قبط 

یفرعم زا  سپ  نینچمه  دـننک و  یم  نییعت  ار  ریزو  تسخن  تاـباختنا ، رد  يزوریپ  زا  سپ  زین  اـهدزمان  نـیا  یفرط  زا  دراد . یلاـع  تراـظن 
 ----- < روشک ریزو   ----- ناـملراپ > ناگدـنیامن  دـنهد . یم  داـمتعا  يأر  يو  هب  زین  سلجم  هب  ریزو  تسخن  يوـس  زا  روـشک  ریزو 

دراد و دوـجو  زین  رگید  ياـهروشک  ياـسؤر  تاـباختنا  رد  رود ، نیا  هک  مینیب  یم  نیارباـنب  ناـملراپ  ناگدـنیامن   ----- ریزو > تسخن 
ياروش تبـسن  رگا  دراد ؟ یتیعـضو  هچ  ًاـقیقد  هدـش  اـعدا  بلطم  دـید  دـیاب  نونکا  تسین . ناریا  رد  يربـهر  ناـگربخ  تاـباختنا  صتخم 

مامت هک  لکـش  نیا  هب  ینعی ، دوب ؛ لوبق  لـباق  يرود  نینچ  ياـعدا  دراد ، يربهر  اـب  ناـگربخ  هک  دوب  یتبـسن  ناـمه  ناـگربخ  ناـبهگن و 
-3 دـیامن ؛ ناـبهگن  ياروش  بصن  نییعت و  ربهر  - 2 دـنک ؛ ربهر  بصن  نییعت و  ناـگربخ  - 1 دشاب : تسرد  انثتـسا  نودـب  ریز  ياههنیزگ 

ياروش ناـگربخ و  سلجم  تبـسن  ًـالوا  اریز  تسین ؛ نینچ  تیعقاو  هک  یلاـح  رد  دـنک ؛ ناـگربخ  سلجم  بصن  نییعت و  ناـبهگن  ياروش 
دوجو یمراهچ  رـصنع  هکلب  دنک  یمن  بصن  ار  سک  چیه  نابهگن  ياروش  اریز  تسا . توافتم  هعومجم ، ياضعا  رگید  تبـسن  اب  نابهگن 

هجو چیه  هب  نابهگن  ياروش  ینعی ، تسا ؛ مدرم  باختنا  نآ  تسا و  هدـشن  ظاحل  ییاعدا  رود  رد  دـنکیم و  افیا  ار  هدـمع  شقن  هک  دراد 
ًافرـص نابهگن ، ياروش  راک  دنوشیم و  دزمان  یگدـنیامن ، يارب  دوخ  لیم  اب  ناگربخ  ياضعا  هکلب  تسین ؛ ناگربخ  ياضعا  هدـننک  نییعت 

. درادن بصن  قح  هنوگ  چیه  تسا و  مدرم  هب  نآ  مالعا  یـساسا و  نوناق  رد  حّرـصم  ياهتیحالـص  صیخـشت  رظن  زا  یتخانـشراک  شقن 
هب نانآ  نداد  يأر  مدرم و  باختنا  نیا  و  دـنهدیم ، يأر  دوخ  رظن  دروم  ياـهدزمان  هب  حالـصيذ  دارفا  ناـیم  رد  هک  دنتـسه  مدرم  سپس 

تاباختنا رد  دنـشاب  هتـشادن  لوبق  ار  يدارفا  نینچ  اهنآ  رگا  اـعقاو  دـشاب و  یم  لـماک  راـیتخا  اـب  هنادازآ و  ـالماک  ناـگربخ  ياهادـیدناک 
طـسوت تیحالـص  مالعا  صیخـشت و   --- ناگربخ > ياهادـیدناک  دوب : دـهاوخ  نینچ  هلأـسم  بیترت  نیارباـنب  دـننک . یمن  ادـیپ  روضح 

ییاهن و فرح  ناگربخ  باختنا  رد  هک  هچنآ  رباـنب  يربهر  نیعت   --- ناـگربخ > سلجم   --- مدرم > باـختنا   --- ناـبهگن > ياروش 
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یمن نابهگن  ياروش  طسوت  ناگربخ  طیارش  تیحالص و  دییأت  فرص  الا  و  تسا . مدرم  هنادازآ  باختنا  رـصنع  نامه  دنز  یم  ار  یـساسا 
ماظن يربهر  اب  طاـبترا  رد  هک   _ ناشـساسح تیلوؤسم  لـیلد  هب  ناـگربخ  وس  کـی  زا  اریز  ددرگ ، بوسحم  یفعـض  هطقن  ههبـش و  دـناوت 

هک دنـشاب ، یـسایس و ...  یقالخا ، تیحالـص  داهتجا ، یملع و  ياه  تیحالـص  هلمج  زا  یطیارـش  دجاو  دـیاب  امتح  دـشاب _ یم  یمالـسا 
ار اه  تیحالص  دییأت  میهاوخب  رگا  رگید  يوس  زا  و  تسین . يزیرگ  هلأسم  نیا  زا  و  دریذپ ، ماجنا  یعجرم  طسوت  تسا  مزال  نآ  صیخشت 

تسایر ریظن  تاباختنا  ریاس  رد  هلأسم  نیا  ریظن  مینادب ، تاباختنا  ندوب  یمدرم  مدرم و  يأر  رد  ههبـش  داجیا  ثعاب  نابهگن  ياروش  طسوت 
هجوت عوضوم  نیا  هب  تسا  یفاـک  هدـش ، ضرف  هک  يرود  نـالطب  رد  رگید : خـساپ  دوش . یم  حرطم  سلجم و ...  ناگدـنیامن  يروـهمج ،

دهاوخب هچنانچ  تسا و  هدرپس  نابهگن  ياروش  ياهقف  ياضعا  هب  ار  تیحالص  صیخـشت  رما  دوخ ، هبوصم  قبط  ناگربخ  سلجم  هک  دوش 
نیا یساسا  نوناق  متشه  دصکی و  لصا  رد  اریز  تسا ؛ یساسا  نوناق  قباطم  رما  نیا  دراپـسب و  يرگید  هورگ  هب  ار  نآ  دناوتیم  ینامز  ره 

تـسا یهورگ  اب  ناگربخ  تیحالـص  نییعت  تسا و  ناگربخ  سلجم  اب  يربهر  باختنا  نیاربانب  تسا . هدـش  هداد  ناگربخ  سلجم  هب  قح 
تراظن يارب  يربهر  هک  دنتـسه  يدارفا  نامه  هدرک  باختنا  ناگربخ  هک  ار  یهورگ  ًالعف  دنچ  ره  يربهر ، هن  دـننکیم  باختنا  دوخ  هک 

دشیم رود  هیبش  نیا  دوب  يربهر  اب  تیحالـص  هدننک  نییعت  هورگ  باختنا  رگا  تسا . هدرک  باختنا  یمالـسا  ياروش  سلجم  تابوصم  رب 
هن تسا  ناـبهگن  ياروش  ياـهقف  اـب  ارـصحنم  ناـگربخ  تیحالـص  دـییأت  هکنیا ، لاؤس  دروـم  رد  رخآ  هتکن  و  تسین . نینچ  هک  یلاـح  رد 

نوناق هدام 2  هرـصبت 1  ر.ك : . ) دـبای یمن  هار  قوف  هخرچ  هب  دـمآ ، لاؤس  رد  هک  هیئاضق و ...  هوق  رگید  ساسا  نیا  رب  نآ ، ناـناد  قوقح 
، یمق يردان  يدهم  دـمحم  هیقف ، تیالو  هیرظن  هب  ارذـگ  یهاگن  - 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  ناگربخ ) یلخاد  هماـن  نییآ  تاـباختنا و 

اضردمحم رود ، ههبش  یباوصتسا و  تراظن  ص 141 2 - ناتسمز 1378 ، لوا ، پاچ  ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  تاراشتنا 
هللا جرف  ناـبهگن ، ياروش  یقوـقح  یهقف -  یـسررب  ص 39 3 - ، 1381 لوا ، پاچ  رـصاعم ، هشیدـنا  شناد و  یگنهرف  هسـسؤم  يدـنرم ،

یضترم ناریا ، یمالسا  يروهمج  یساسا  قوقح  ص 219 4 -  ، 1380 لوا ، پاچ  رصاعم ، هشیدنا  شناد و  یگنهرف  هسـسؤم  این ، تیاده 
ص 110. ، 1382 نایاسراپ ، تاراشتنا  يدنرم ،

ار يربهر  ناگربخ ، دـنیامن و  یم  دـییأت  ار  يربهر  ناگربخ  نابهگن ، مرتحم  ياروشو  دـنیامن ، یم  نییعت  يربهر  ار  نابهگن  ياروش  هکنیا  هب  رظن 
؟ لیلد هچ  هب  ریخ ؟ ای  هتفرگ  تروص  لطاب  رود  دیئامرف  حیضوت  لصفم  رودقملادح  ًافطل  دننک ، یم  نییعت 

شسرپ

، ناـگربخ دـنیامن و  یم  دـییأت  ار  يربهر  ناـگربخ  ناـبهگن ، مرتحم  ياروشو  دـنیامن ، یم  نییعت  يربـهر  ار  ناـبهگن  ياروش  هکنیا  هب  رظن 
؟ لیلد هچ  هب  ریخ ؟ ای  هتفرگ  تروص  لطاب  رود  دیئامرف  حیضوت  لصفم  رودقملادح  ًافطل  دننک ، یم  نییعت  ار  يربهر 

خساپ

سلجم يربهر  باختنا  ماگنهرد  اریز  دریگ  یمن  تروص  لطاب  رود  دراد  دوجو  یساسا  نوناق  رد  هچنآ  اب  قباطم  يربهر  باختنا  رد  ًالک 
داهتجا هک  دوش  یم  باختنا  یناگربخ  طسوتو  دنا  هدش  باختنا  یلبق  ربهر  نارود  رد  هک  دـهد  یم  يأر  دـنک و  یم  رظن  راهظا  یناگربخ 

ماـقم باـختنا  هنومن  ناونع  هب  دوش ، یم  باـختنا  هک  يربهر  هن  تسا  هدوب  یلبق  يربهر  بناـج  زا  بوصنم  ناـبهگن  ياروش  طـسوت  اـهنآ 
زین ناـگربخ  سلجم  نآ  هک  تفرگ  تروـص  ناـگربخ  سلجم  طـسوت  هر "  " ماـما ترـضح  تلحر  زا  سپ  لاـس 68 و  رد  يربهر  مظعم 

رد یـشقن  يربهر  مظعم  ماقم  دـندوب و  هدـش  بوصنم  هر " " ماما ترـضح  بناـج  زا  هک  تفرگ  رارق  دـییأت  دروم  ناـبهگن  ياروش  طـسوت 
باختناو ربهر  موادت  رب  رظان  رتشیب  دنک  یم  داجیا  ار  رود  ههبش  هچنآ  اما  دنتـشادن ، هر " " ماما ترـضح  نامز  رد  نابهگن  ياروش  باصتنا 
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هک هدیـسر  ینابهگن  ياروش  دییأت  هب  اهنآ  داهتجا  هدش و  لیکـشت  يربهر  نامز  رد  هک  تسا  يدعب  ناگربخ  سلجم  طسوت  يربهر  ددجم 
نیا رد  هک  یلاکشا  درک . نییبت  تسرد  دیاب  ار  ههبش  لصا  ادتبا  ههبـش  نیا  هب  رتنـشور  خساپ  نداد  يارب  دنتـسه . يربهر  هیحان  زا  بوصنم 

يربهر بختنم  نابهگن  ياروش  طسوت  ناگربخ  دوخ  دـننک و  نییعت  ناـگربخ  ار  ربهر  دـشاب  رارق  رگا  هک  تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  ههبش 
نابهگن ياروش  يارب  ار  یناسک  يربهر  ینعی  دـنهدن ؟ یـسایس  ةوشر  رگیدـکی  هب  هک  دراد  دوجو  ینیمـضت  هچ  دـنوش ، تیحالـص  دـییأت 

هب ار  یـسک  ناگربخ  تروص  نیمه  هب  دـننکن و  دـییأت  ار  وا  فلاخم  ياهادـیدناک  دـننک و  دـییأت  ار  وا  یماح  ناگربخ  اهنآ  هک  دـنیزگرب 
هک دنک  دییأت  ناگربخ  يارب  ار  یناسک  نابهگن  ياروش  تروص  نیمه  هب  دـنیزگرب و  ار  اهنآ  یماح  نابهگن  ياروش  هک  دـننیزگرب  يربهر 

، يربهر داهن  هس  نیب  یـسایس  دنبو  دز  کی  هک  تسا  نیا  رود  نیا  هجیتن  رگید  ترابع  هب  دننک  نییعت  ار  نابهگن  ياروش  یماح  ربهر  اهنآ 
هک يربهر  طیارـش  زا  یکی  هکنیا  رد  تقد  اب   ) میناد یمن  ای  میناد  یم  لداع  ار  ربهر  ای  : خساپ دـیآ . یم  دوجوب  ناگربخ  نابهگن و  ياروش 

ار ربهر  رگا  تسا ) تلادع  طرش  دشاب  یم  هجوت  دروم  يدعب  ربهر  باختنا  يارب  لبق  ربهر  نامز  رد  هدش  لیکشت  ناگربخ  سلجم  طسوت 
ياهقف طیارـش  زا  یکی  نوچ   ) دـهد یم  رارق  رظن  دـم  ًامتح  نابهگن  ياروش  ياهقف  نییعت  رد  ار  تلادـع  طرـش  لداـع  ربهر  مینادـب  لداـع 

رد ار  تلادـع  طرـش  ًامتح  دنتـسه  لداع  يربهر  تداهـش  هب  هک  ناـبهگن  ياروش  ياـهقف  اذـل  تسا ) تلادـع  طرـش  مه  ناـبهگن  ياروش 
رگید تراـبع  هبو  تفرگ  دـهاوخن  تروص  يدـنب  ودز  چـیه  تروـص  نیا  رد  تشاد  دـنهاوخ  رظن  رد  ناـگربخ  رظن  دروـم  ياهادـیدناک 
لداع يربهر  رگا  اما  دش . دهاوخ  يدنبو  دز  هنوگره  عنام  ناگربخ  تلادـع  نابهگن و  ياروش  ياهقف  تلادـع  نآ  عبت  هب  ربهر و  تلادـع 

( هزوح جراخ  دیتاسا  زا  نت  هس  دـییأت  ًالثم  ) نابهگن ياروش  زا  ریغ  یعجرم  طسوت  ناگربخ  سلجم  ياهادـیدناک  تیحالـص  دـییأت  دـشابن 
ناتـسا و رد  يربهر  ةدنیامن  ای  دنتـسه  هعمج  ماما  اب  دنراد  هک  یملع  تیعقوم  عبت  هب  ناگربخ  ياضعا  نوچ  درک  دهاوخن  لح  ار  یلکـشم 
دـییأت و يربهر  بناج  زا  اهنآ  همه  هک  ... نابهگن و ياروش  ياهقف  هیئاضق و  ةوق  سیئر  روهمج و  سیئر  لثم  اـی  اـهناگرا و  اـی  اهناتـسرهش 

هکنیا ول  تسا و  یفاک  یـضرف  دنب  دز و  نآ  يارب  تیامح  نییعت و  دییأت و  نیمه  دشابن  حرطم  تلادع  دـشاب  انب  رگا  دـنا و  هدـش  تیامح 
عجرم رییغت  اب  مینک  ثحب  تلادع  ضرف  نودب  دشاب  انب  رگا  تهج  نیا  زا  دوش . دـییأت  نابهگن  ياروش  زا  ریغ  یعجرم  طسوت  ناشتیحالص 

اب یطابترا  چـیه  هک  یعامتجا  یـسایس  شنیب  ياراد  لداع  دـهتجم  زا 80  شیب  ندیزگرب  اریز  دش  دـهاوخن  لح  لکـشم  تیحالـص  يارب 
باختنا رد  هک  یلبق  ناـبهگن  ياروش  ناـگربخ و  رفن  تلادـع 80  مدـع  ضرف  هکنیا  رخآ  هتکن  تسا و  نکمم  ریغ  دنـشاب  هتـشادن  يربهر 

دییأت زا  يادج  دارفا  نیا  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  يدعب  ناگربخ  نابهگن و  ياروش  رد  تلادـع  مدـع  ضرف  دـنا و  هتـشاد  شقن  ربهر  هیلوا 
. دسر یم  رظن  هب  یقطنمریغ  ضرف  دنتفرگ  رارق  دییأت  دروم  تاباختنا  رد  دوخ  هقطنم  مدرم  طسوت  نابهگن  ياروش 

؟ دنراپس یم  نارگید  تسد  هب  ار  تافلخت  هب  یگدیـسرو  دننک  یمن  يریگ  یپ  ار  روشک  نیلؤسم  درکلمع  يریگیپ  تراظن و  ًامیقتـسم  ربهر  ارچ  - 1
. دنرادن ار  هر ) ) ینیمخ ماما  تبیهو  تیعطاق  نآ  روظنم 

شسرپ

یم نارگید  تسد  هب  ار  تافلخت  هب  یگدیسرو  دننک  یمن  يریگ  یپ  ار  روشک  نیلؤسم  درکلمع  يریگیپ  تراظن و  ًامیقتسم  ربهر  ارچ  - 1
يارب گنر  یبآ  هدرپ  زا  ربهر  ياه  ینارنخـس  یماـمترد  هکنیا  تلع  - 2 دنرادن . ار  هر ) ) ینیمخ ماما  تبیهو  تیعطاق  نآ  روظنم  دـنراپس ؟

؟ نارهت هعمج  زامن  طقف  ارچ  دوش  یم  هدید  مه  نارهت  ياه  هعمج  زامنرد  دروم  نیا  ؟ تسیچ دوش  یم  هدافتسا  اقآرس  تشپ  هنیمز 

خساپ

هک دش  هدیسرپ  یتشهب  دیهش  هاگشناد  دیتاساو  نایوجـشناد  اب  ناشیا  رادیدرد  يربهر  مظعم  ماقم  دوخ  زا  ًامیقتـسم  لاؤس  نیا  هباشم  ( - 1
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هب یلو  دوش  یم  ماجنا  ناشیا  هیحانزا  يدـج  روطب  دـشاب  سکره  زا  تافلخت  اب  دروخربو  يریگیپ  هک  دوب  نینچ  هل  مظعم  خـساپ  ۀـصالخ 
هک تسا  روشک  یـسرزاب  ياهنامزاس  نیرتلاعف  زا  يربهر  داهن  یـسرزاب  رتفد   . درک هجوت  دـیاب  رفن  نآ  اـب  بساـنم  تازاـجمو  مرج  رادـقم 

همه هک  تسا  ینـشور  رایـسب  بلطم  هر ) ) ماما ترـضح  یتیـصخشو  یحور  تمظع  دـنک - . یم  يریگیپ  ار  هدـمع  تافلخت  يدـج  روطب 
رادقم نامه  هب  نارگید  رد  تسا  نکمم  هک  دراد  ییاهیگژیو  لئاضف و  یناسنا  رهو  دنتـسه .  عضاخ  نآ  رباربرد  یمالـسا  بالقنا  نایعیش 

راچد رطاخ  نیا  هب  يربهر  زا  يریذپ  تعاطا  ماقمرد  هعماج  دارفا  هک  دوشیمن  لیلد  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلاو  دـشاب  هتـشادن  دوجو 
(ص) مرکاربمایپ يونعم  لئاضف  هک  روطنامه  میئوگب  تسا  بوخ  مینک  رکذ  عوضوم  نیا  يارب  يرتالاب  لاثم  میهاوخب  رگا  دندرگ . فعض 

هتشاد فعض  وا ، نیشناجو  یصو  زا  تعاطا  ماقمرد  مدرم  هک  دوشیمن  بجوم  هلأسم  نیا  یلو  دوب  درف  هب  رصحنم  یتسه  ياهناسنا  مامترد 
نیبطاخمرد یبآ  شخب  مارآو  میالم  گنر  یناور  یحور  تارثا  هب  هجوت  اب  ناشیارـس  تشپ  هنیمز  يارب  یبآ  گـنرزا  هدافتـسا  (2 دنشاب . 

هب ناشیا  هژیو  هقالع  رگنایامن  نیا  ًاملـسم  لاح  رهردو  هدش ، هدافتـسا  زین  زبس  گنر  رگید  ياهناتـسرهش  رد  اهرادید  یخربرد  هتبلا  تسا .
هب شیارگو  غیلبت  زا  رظن  فرـص  اب  .) دـنراد دـیکأت  شزرو  لصا  هب  هجوترب  هراومه  يربهر  مظعم  ماقمو  تسین  یـشزرو  صاـخ  میت  کـی 

( صاخ میت  کی 

؟ دوش یمن  ارجا  تلادع  هعماج  رد  ارچ  تسیچ و  يربهر  فیاظو 

شسرپ

؟ دوش یمن  ارجا  تلادع  هعماج  رد  ارچ  تسیچ و  يربهر  فیاظو 

خساپ

اب مظعم  ربهر  رادیدرد  تسا . یمالسا  ماظن  یـساسا  ياهيژتارتسا  نییبت  یلک و  ياهدومنهر  هئارا  يربهر  هفیظو  یـساسا  نوناق  ساسا  رب 
نکمم هک  یتافارحنا  زا  يریگولجانایحا  تسا و  یلک  ياهیـشم  طخ  هئارا  يربهر  هفیظو  هک  دـندرک  هراشا  هل  مظعم  زین  ماظن  نارازگراک 

فرظ رد  دــیاب  راــچان  هـب  يرگید  ماــقم  تیــصخش و  ره  هـچ  يربــهر و  هـچ  هـک  تـشاد  هجوـت  دــیاب  هوــالع  هـب  دوــش . ادــیپ  تـسا 
یــسایس ياـهتیعقاو  یجراـخ و  یلخاد و  ياهتیدودـحم  دوـجو  اـب  هـک  تـشاد  راـظتنا  دـناوتیمن  دـنک و  لـمع  یعاـمتجایاهتیعقاو 

تلادع صوصخ  رد  دنک . هزجعم  حالطـصا  هب  هداد و  ماجنا  یعیبط  ياضتقم  فالخ  تداع و  قراخ  يراک  يربهر  يداصتقا  یعامتجا ـ  ـ
ناریا تلم  هتساوخ  یلیمحت  گنج  تسایزاسزاب . همانرب  یلیمحت و  گنج  نارود  تاعبت  زا  یـشان  ینونک  تیعـضو  هک  مینادیم  یعامتجا 
ساسا رب  زین  يزاسزاب  همانرب  دـش و  لیمحت  ام  رب  یمالـساماظن  تلم و  نانمـشد  ناـگناگیب و  يوس  زا  هدوبن و  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  و 

هب هجوت  اهراب  يربهر  مود  لوا و  هلاس  جنپ  ياههمانرب  لوط  رد  لاح  نیع  رد  دمآرد  ارجا  هب  يداصتقا  ناصـصختم  ناسانـشراک و  تارظن 
نایب ار  یمالـسا  يروهمج  ماظن  يداصتقا  يژتارتسا  ياهداـم  هدزاود  ياهماـن  رد  دـندیدرگرکذتم و  ار  نآ  تیروحم  یعاـمتجا و  تلادـع 

تـسد هب  تهج  نیا  رد  مامت  مات و  تیقفوم  هک  دـش  بجوم  هدـش  دای  ياهتیدودـحم  نامه  لمع  ارجا و  ماگنه  هب  لاح  نیا  اب  دـندومن .
. ددرگن ققحم  یعامتجا  تلادع  نامرآ  دیاین و 

؟ دهدن ذیفنت  مکح  روهمج  سیئر  هب  دناوت  یم  ربهر  ایآ 

شسرپ
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؟ دهدن ذیفنت  مکح  روهمج  سیئر  هب  دناوت  یم  ربهر  ایآ 

خساپ

. درادن يروص  یتافیرشت و  هبنج  هجو  چیه  هب  تسا و  یـساسا  نوناق  رد  هیقفیلو  تارایتخا  زا  هیقفیلو  طسوت  روهمج  سیئر  مکح  ذیفنت 
هنوگچـیه دـشاب ، زین  مدرم  يارآ  همه  زیاح  ولو  بختنم ، ِصخـش  دـنکن  ذـیفنت  ار  وا  مکح  هیقفیلو  هک  ینامز  اـت  نوناـق ، ظاـحل  زا  ینعی 

نابهگن ياروش  تاباختنا  يرازگرب  زا  لبق  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  لصا 110  قبط  هک  اجنآ  زا  هلب ، درادن . هیرجم  هوق  هب  یتسایر 
مکح ًالومعم  دراد . دوجو  زین  تاباختنا  يارجا  نسح  رب  رمتـسم  تراظن  دـنکیم و  دـییأت  ار  يروهمج  تساـیر  ياهادـیدناک  تیحـالص 

هیقفیلو ياضما  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  یلو  دـیآیمن  شیپ  یفالتخا  هنیمز  نیا  رد  دوشیم و  اضما  هیقفیلو  طـسوت  يروهمج  تساـیر 
دندومرف يروهمج  تسایر  ذیفنترد  بالقنا  دیقف  ربهر  هچنآ  زین  و  ذیفنت »  » ریبعت هک  نیا  هژیو  هب  تسا . ینوناق  رثا  دقاف  یتافیرـشت و  افرص 

تیعورـشم تاباختنا  هجیتن  هب  هیقفیلو  ياـضما  هک  دـیهدیم  ناـشن  دـشاب » مالـسا  نیزاوم  قبط  رب  لـمع  هک  تسا  یناـمز  اـت  ذـیفنت  نیا  »
. دشخبیم

؟ دنک لحنم  ار  ناگربخ  سلجم  دناوت  یم  دراد  هک  يا  هقلطم  تیالو  اب  يربهر  مظعم  ماقم  ایآ 

شسرپ

؟ دنک لحنم  ار  ناگربخ  سلجم  دناوت  یم  دراد  هک  يا  هقلطم  تیالو  اب  يربهر  مظعم  ماقم  ایآ 

خساپ

دوجوم ناگربخ  سلجم  ياضعا  همه  ای  تیرثکا  هک  دوش  تباث  هیقف  یلو  يارب  اتقیقح " يزور  رگا  تفگ :  ناوت  یم  لائوس  نیا  دروم  رد 
نیا دوجو  هک  دسرب  هجیتن  نیا  هب  رگید  هجوم  یقطنم و  لیلد  ره  هب  ای  دـنا  هتفرگرارق  ریثات  تحت  زین  اهنآ  دـنا و  هدرک  دـیدهت  ای  عیمطت  ار 

سلجم دراد  هک  یتیـالو  زا  هدافتـسا  اـب  دـناوت  یم  تسا  مدرم  ررـض  هب  یمالـسا و  هعماـج  مالـسا و  حـلاصم  فـالخ  رب  ناـگربخ  سلجم 
هدرکن رکذ  هیقف  یلو  تارایتخا  زا  یکی  ناونع  هب  ار  ناگربخ  سلجم  لالحنا  اتحارـص " ینوناق  چـیه  رد  هچ  رگ  دـیامن  لحنم  ار  ناگربخ 

رد يدزی ص 157 .) حابـصم  یقت  دمحم  داتـسا  ثحابم  زا  هتفرگرب  هیقف  تیالو  هیرظن  هب  ارذگ  یهاگن  یمق  يردان  يدهم  دـمحم  , ) دـنا
هلئـسم و نیا  هب  یـساسا  نوناـق  حیرـصت  مدـع  لـیبق  زا  يددـعتم  لـماوع  زا  یـشان  هک  دراددوجو  زین  يرگید  تواـفتم  تارظن  هلئـسم  نیا 

. دشاب یم  نانآ  يارآ  ریثئات  مدرم و  شقن  يربهر ,  تیعورشم  عبانم  هرابرد  هاگدید  ینابم و  فالتخا 

رگم دنا . هتشاد  هدهع  رب  ار  اوق  لک  یهدنامرف  یتدم  ردص  ینب  ارچ  دشاب  دیاب  یسک  هچ  هدهع  هب  تمس  نیا  دنراد  یفیاظو  هچ  اوق  لک  یهدنامرف 
. تسا هتفای  رییغت  نیناوق 

شسرپ

هتشاد هدهع  رب  ار  اوق  لک  یهدنامرف  یتدم  ردص  ینب  ارچ  دشاب  دیاب  یسک  هچ  هدهع  هب  تمـس  نیا  دنراد  یفیاظو  هچ  اوق  لک  یهدنامرف 
. تسا هتفای  رییغت  نیناوق  رگم  دنا .
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خساپ

دشاب یم  حلسم  ياهورین  اب  طابترا  رد  اوق  لک  یهدنامرف  حالطصا  فلا -  تسا : تیمها  زئاح  لیذ  تاکن  هب  هجوت  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد 
نینچ یساسا  نوناق  مهد  دصکی و  لصا  مراهچ  دنب  تسا : هدش  راذگاو  هیقف  یلو  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  ساسارب  هک 

لک هب  يربهر  ماقم  ماع  مات و  تیریدـم  هدـنهد  ناشن  قوف  ترابع  قالطا  تسا  ربهر  اب  حلـسم » ياهورین  لک  یهدـنامرف  : » دراد یم  ناـیب 
نودـب اریز  تسا ، یهدـنامرف  تدـحو  رب  حلـسم  ياـهورین  ياـضتقا  دـشاب . یم  یماـظتنا  یماـظن و  زا  معا  حلـسم  ياـهورین  نوؤش  روما و 

تارادتقا زا  يا  هراپ  قالطا ، نیا  نایب  نمض  یساسا  نوناق  دوب . دهاوخن  رادروخرب  مزال  ماجـسنا  زا  روشک  یعافد  یماظن و  روما  تدحو ،
لزع و بصن و  حلـسم و  ياهورین  لک  یهدنامرف  . 1 زا : دـنترابع  هک  تسا  هدومن  نایب  احیدـصت  ار  حلـسم  ياهورین  رد  يربهر  ماقم  مهم 
دصکی و لصا  مشش  مراهچ و  دنب   ) یماظتنا یماظن و  ياهورین  یلاع  ناهدنامرف  هاپس و  لک  هدنامرف  كرتشم ؛ داتس  سیئر  يافعتـسا  لوبق 

تینما یلاع  ياروش  رد  . 3 یساسا .) نوناق  مهد  دصکی و  لصا  مجنپ  دنب   ) اهورین جیـسب  حلـص و  گنج و  نالعا  . 2 یساسا .) نوناق  مهد 
ماقم فرط  زا  هدـش  نییعت  یلک  ياه  تسایـس  هدودـحم   » رد ار  روشک  یتینما  یعافد و  ياه  تسایـس  اروش ، نیا  هک - : بیترت  نیدـب  یلم 

روکذـم ياروش  رد  يربهر » ماقم  باختنا  هب  هدـنیامن  ود  (. - » یـساسا نوناـق  مشـش  داـتفه و  دـصکی و  لـصا   ) دـیامن یم  میظنت  يربهر »
نوناـق مشـش  داـتفه و  دـصکی و  لـصا  لـیذ   ) تسارجا لـباق  يربهر  ماـقم  دـییأت  زا  سپ  اروش  نیا  تاـبوصم  ناـمه - .)  ) دراد تیوضع 
يرگید صخـش  هب  ار  دوخ  تارایتخا  فیاظو و  زا  یـضعب  دـناوت  یم  ربهر   » یـساسا نوناق  مهد  دـصکی و  لصا  ساسارب  ب -  یـساسا .)

رایتخا ای  هفیظو  نآ  هک  یلوؤسم  ای  ماقم  هکلب  تسین ؛ تیحالـص  بلـس  يانعم  هب  روکذم  رایتخا  ضیوفت  هک  تسا  یهیدب  دـنک .» ضیوفت 
ره رد  هدش  ضیوفت  رایتخا  نیا  دیامن . یم  هفیظو  ماجنا  يربهر  فرط  زا  یگدـنیامن  هب  افرـص  تسا ، هدـش  ضیوفت  وا  هب  يربهر  يوس  زا 
(. ص 51 ج 2 ، ، 1380 رتسگداد ، رشن  ناریا ، یمالسا  يروهمج  یساسا  قوقح  یمشاه ، دمحم  دیـس  ر.ك : دوب (  دهاوخ  وغل  لباق  نامز 

دوب و هدرکن  يرییغت  هنوگ  چیه  نوناق  زین  ردص  ینب  نامز  رد  الوا ، هک : تسا  ینتفگ  لاؤس  اب  طابترا  رد  قوف  عوضوم  ود  هب  هجوت  اب  ج - 
یهدنامرف یگدنیامن  یتدم  يارب  یحلاصم  لیالد و  هب  انب  ماما  ترـضح  ایناث ، دوب . هیقف  یلو  اب  نانچمه  ینوناق  رظن  زا  اوق  لک  یهدـنامرف 

يربهر تارایتخا  یخرب  ضیوفت  لیالد  هب  ندرب  یپ  اثلاث ، تسا . ینوناق  يرایتخا  الماک  نیا  هک  دـندرک  ضیوفت  ردـص  ینب  هب  ار  اوق  لـک 
: همدقم میامن : یم  نایب  ار  یبلاطم  راصتخا  هب  هک  دشاب  یم  نامز  نآ  عاضوا  طیارش و  یسررب  دنمزاین  ردص  ینب  هب  ماما  ترـضح  يوس  زا 
، دوشیم نیمأت  یمالسا  مکاح  قیرط  زا  ماظن  ياهشخب  یمامت  تیعورـشم  تسا و  یهلا  يرما  تیعورـشم  یمالـسا ، تموکح  رد  دنچ  ره 
یمدرم و تیلوبقم  شقن  نآ  تشاد و  هجوت  دراد  ياهدـمع  ازـس و  هب  شقن  یمالـسا  تموـکح  رد  هک  يرگید  مهم  عوـضوم  هب  دـیاب  اـما 
هب دـشابیم . ناکم  نامز و  تایـضتقم  طیارـش و  ساسا  رب  یمالـسا  ماظن  عماج و  حـلاصم  نتفرگ  رظن  رد  وس  کـی  زا  ناـنآ  ءارآ  هب  هجوت 

یخرب دوجو  تسا : قوف  تاـکن  نیبم  (ع ) یلع ماـما  و  (ص ) مرکا ربماـیپ  یتموکح  هریـس  مالـسا و  ردـص  خـیرات  هب  هعجارم  هنومن ، ناونع 
نب ثعشا  یضاق ، حیرـش  صاع ، ورمع  دیلو ، نبدلاخ  ریظن ، یمالـسا  ماظن  ناهدنامرف  نارازگراک و  عمج  رد  شیرق  ناگرزب  اهتیـصخش و 

غورف ك : ر . ، ) دنتشاد زین  یمهم  تافلخت  ًاضعب  دوب و  دیدرت  مالسا  هب  نانآ  يدنب  ياپ  مازتلا و  رد  هکنیا  اب  يرعـشا و ،... یـسوموبا  سیق ،
همه یمالـسا ) تاـغیلبت  رتفد  تاراـشتنا  يرکاذ ، ربکا  یلع  (ع ،) بلاـط یبا  نب  یلع  نرازگراـک  يایـس  و  یناحبـس ؛ رفعج  داتـسا  تیدـبا ،

. دشابیم عماج  حلاصم  تایـضتقم و  تیاعر  و  نانآ ، يدـمآراک  ییاناوت و  زا  هدافتـسا  دارفا ، یمدرم  هاگیاج  هب  هجوت  تیمها و  زا  یکاح 
ناونع هب  ردص  ینب  طیارش  یسررب  . 1 میزادرپیم : ردص  ینب  لابق  رد  هر ) ) ماما ترضح  درکلمع  یسررب  هب  قوف  همدقم  هب  هجوت  اب  نونکا 

تاباختنا رد  هدـننک  تکرـش  نویلیم  هدراهچ  نایم  زا  يأر  نویلیم  هدزای  هناوتـشپ  زا  هک  دوب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  روهمج  سیئر  نیلوا 
تیافک تقایل و  مدع  هب  ادتبا  زا  هر ) ) ماما ترـضح  هک  یتخانـش  مغر  یلع  نیاربانب  دوب . رادروخرب  هذخأم ) يارآ  دصرد  داتفه  هب  بیرق  )

وـس کی  زا  ات  تفریذـپیم  تروص  هدیجنـس  ًالماک  یمادـقا  هنوگ  ره  تسیابیم  دنتـشاد ، ناشیا  يروهمج  تسایر  يدـصت  يارب  هدربمان 
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يروهمج لمحت  یمالـسا ، ماظن  هک  دـننکن  ءاقلا  نینچ  جراخ  لخاد و  رد  ماظن  نیفلاخم  دوشن و  راد  هشدـخ  یمالـسا  ياپون  ماـظن  ههجو 
مارتحا باختنا  ءارآ و  هب  رگید  يوس  زا  و  دومن ، رانکرب  ار  شیوخ  یمدرم  روهمج  سیئر  نیلوا  تعرـس  هب  درادن و  ار  مدرم  ءارآ  ندوب و 

مهارف ردص ، ینب  ياهراتفر  اهدرکلمع و  ندـید  اب  مدرم  ءارآ  رد  رظن  دـیدجت  ياههنیمز  یعیبط  تروص  هب  نامز  تشذـگ  اب  ات  هتـشاذگ ،
مهم تیلوئـسم  يارب  یقیـال  هتـسیاش و  درف  دوخ ، یتاـغیلبت  ياهدرگـش  مغر  یلع  ردـص  ینب  هک  دنـسرب  هجیتن  نیا  هب  ًاـعقاو  مدرم  و  دـیآ .

يرانکرب لزع و  ياهراکهار  مه  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناـق  هوـالعب  و  درادـن . ار  راـک  نیا  تیحالـص  هدوبن و  يروهمج  تساـیر 
ياهتکن نیرخآ  و  تشادن . دوجو  دوخ  یتموکح  تارایتخا  زا  ماما  ترضح  هدافتـسا  يارب  یلیلد  دوب و  هدومن  صخـشم  ار  روهمج  سیئر 

اـهحانج و ياـهیریگرد  بـالقنا ، عوقو  زا  یـشان  یلخاد  هتفـشآ  عاـضوا  تفرگ ، رظن  رد  یناـمز  عـطقم  نآ  طیارـش  یـسررب  رد  دـیاب  هک 
دیاب دشیم ، روشک  رد  باهتلا  تنشت و  داجیا  ببـس  یمادقا  هنوگ  ره  زا  ًادیدش  هک  دوب  یلیمحت و ،... گنج  عورـش  یـسایس ، ياههورگ 

تسایر مکح  ای  دننک : دروخرب  نایرج  نیا  اب  دنتـسناوتیم  هنوگ  ود  هر ) ) ماما ترـضح  یطیارـش  نینچ  رد  . 2 دمآیم . دوجوب  يریگولج 
روشک يو ، اب  تاشامم  ارادم و  يروهمج و  تسایر  مکح  ذیفنت  اب  ای  دنتـسایب ، تلم  يأر  ربارب  رد  دننکن و  ذیفنت  ار  ردـص  ینب  يروهمج 
رتشیب نداد  تصرف  اب  دندیزگرب و  ار  مود  هار  دنتـشاد ، هک  ياهنامیکح  تیریدم  تیارد و  اب  هر ) ) ماما ترـضح  دنهد . تاجن  نارحب  زا  ار 

هب ار  یشزرا  ياهورین  ماما  دناوتن  شراک  دنور  رد  ات  دنتفرگ  وا  زا  ار  هناهب  هنوگ  ره  تمدخ ، يارب  يو  تسد  نتـشاذگزاب  ردص و  ینب  هب 
ور نیا  زا  دزاـس . بستنم  یـشزرا  ياـهورین  ياهیـشارت  عناـم  هب  ار  شی  اـهیناوتان  همه  دزاـس و  مهتم  یهاوخ  تیماـمت  یبلطراـصحنا و 

رازگرب نارهت  بلق  ناتسرامیب  رد  هک  يو  يروهمج  تسایر  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  ردص ، ینب  يزوریپ  ياهزور  نیلوا  نامه  رد  هر ) ) ماما
ینب ياقآ  هب  هملک  کی  نم  : » دندومرف دندرک و  ذیفنت  ار  شا  يروهمج  تسایر  مکح  ناشیا ، اب  هناردـپ  هنازوسلد و  حـیاصن  زا  سپ  دـش ،

. تساـهاطخ همه  سأر  رد  یتسوداـیند  ینعی  هئیطخ » لـک  سأر  ایندـلا  بح  ، » تسا همه  يارب  رکذـت  هـملک  نـیا  مـهدیم ، رکذـت  ردـص 
نوناق زا  تیعبت  مالـسا و  ماـکحا  زا  ردـصینب  فلخت  مدـع   » هب ار  شیوخ  ذـیفنت  مکح  ماـما  ترـضح  ص 257 .) ج 11 ، رون ، هفیحـص  )

هب ار  ردـص  ینب  نسحلاوبا  دیـس  رتکد  ياقآ  باـنج  عطاـق ، تیرثکا  اـب  ناریا  فیرـش  تلم  هک  نآ  ساـسا  رب  : » دـندرک طورـشم  یـساسا »
طیارشلا عماج  هیقف  یلو  بصن  هب  دیاب  نآ  تیعورـشم  هک  نآ  بسح  رب  دناهدیزگرب و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  روشک  يروهمج  تسایر 

يأر بناجنیا و  بصن  ذیفنت و  نکل  مدومن ، بوصنم  تمـس  نیا  هب  ار  ناشیا  ذـیفنت و  ار  تلم  يأر  مکح ، نیا  بجوم  هب  بناجنیا  دـشاب ،
ص 260 نامه ، ...« ) ناریا یـساسا  نوناق  زا  تیعبت  مالـسا و  هسدقم  ماکحا  زا  ناشیا  فلخت  مدـع  هب  تسا  دودـحم  ناریا ، ناملـسم  تلم 

لک یهدنامرف  رد  دوخ  یماقم  مئاق  هب  ار  يو  يروهمج ، تسایر  مکح  ذـیفنت  زا  سپ  تسایـس ، نامه  ياتـسار  رد  ناشیا  نمهب 58 )  15)
هب جاـیتحا  هک  ساـسح  هلحرم  نیا  رد  ناریا ! يروهمج  سیئر  ردـصینب ، ياـقآ  باـنج  : » تسا هدـمآ  مکح  نیا  رد  دـندرک ، بوصنم  اوق 

نوناق هک  یبیترت  هب  حلـسم  ياهورین  لک  یهدـنامرف  تمـس  هب  بناج  نیا  یگدـنیامن  هب  یلاع  بانج  تسا ، هلحرم  ره  زا  رتشیب  اوق  زکرمت 
يروشک روما  دیراد ، یلاع  بانج  هک  یگتسیاش  اب  هک  تسا  دیما  دیوشیم ، بوصنم  تسا ، هدرک  نییعت  ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا 

ماظن لصا  ظفح  يارب  هر ) ) ماما ترضح  ص 260 .) نامه ، « ) دنک ادیپ  نایرج  یمالسا  نیزاوم  اب  هتسیاش  وحن  هب  حلسم  ياوق  يرکشل و  و 
ارادم تسایس  ناکما  دح  رد  ردص ، ینب  بذج  يارب  دوب و  گنج  نامز  ياضتقم  هک  روشک  رد  باهتلا  تتشت و  هنوگ  ره  زا  يریگولج  و 

هب زین  رگید  هژورپ  ود  دوش ، نشور  مک  مک  قیاقح  دورب و  الاب  مدرم  یـسایس  دشر  هک  نیا  يارب  و  دـندربیم . راک  هب  يو  اب  ار  تاشامم  و 
دیهـش نوچ  یناگرزب  نآ ، سأر  رد  هک  یـشزرا  حانج  تیوقت  ب . وا ؛ يرکف  نایرج  ردصینب و  طخ  ياشفا  فلا . دـندوب : هتـشاذگ  ارجا 
ياشفا تدـم  نیا  لوط  رد  ماما  لوا ، شخب  رد  دنتـشاد . رارق  یناجنـسفر و .. یمـشاه  ياقآ  يربهر و  مظعم  ماقم  رنهاب و  دیهـش  یتشهب و 

ياـقآ : » دـنتخاسیم هاـگآ ، ار  مدرم  نآ ، تارطخ  هب  تبـسن  و  دـندوب ، هداد  رارق  دوخ  راـک  روتـسد  رد  ار  مسیلاربیل  ییارگ و  یلم  ناـیرج 
نیا ددصرد  هن  دنک ، هدایپ  ار  مالـسا  ماکحا  هک  دشاب  دددص  رد  و  یبتکم ، دشاب  یـصخش  دـنکیم  یفرعم  يریزو  تسخن  روهمج  سیئر 

تسا هدمآ  مالـسا  دناهداتـسیا . مالـسا  لباقم  اهنآ  مینکب ، ایحا  میهاوخیم  ار  تیلم  ام  دنیوگیم  هک  ییاهنآ  دنکب ، ایحا  ار  تیلم  هک  دشاب 
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رگید ياـج  رد  و  ص 273 .) ج 12  روـن ، هفیحـص  ( »....؛ دـنروخیمن اـم  درد  هب  یلم  دارفا  دربـب . نیب  زا  ار  طوبرماـن  ياـهفرح  نیا  هک 
میدیدن ام  دوب ، حیحـص  هک  دوب  یمالـسا  هک  دوب  یمدآ  ناشرفن  کی  رگا  يراکبارخ ؛ زج  میدیدن  یچیه  ياهیلم  نیا  زا  ام  : » دنیامرفیم

دننام یشزرا  ياهورین  هب  تبـسن  هر ) ) ماما ترـضح  مود  شخب  رد  و  ص 118 .) نامه ، ...« ) میورب شیپ  یمالـسا  ام  همه  اـهنیا . زا  يزیچ 
اهرایعم و اب  قباطم  هک  اهتیـصخش  نیا  يوس  هبار  هعماج  راک  نیا  اـب  دنتـشاذگ و  ماـمت  گنـس  يربهر و ،... مظعم  ماـقم  یتشهب ، دـیهش 
رد هر ) ) ماما ترـضح  دنک . لمع  رتقیقد  يدعب  ياهباختنا  رد  دناوتب  هعماج  ات  دـندرکیم . تیادـه  ییامنهار و  دـندوب  یمالـسا  ياهوگلا 

، هدناوخ سرد  نم  شیپ  وا  مسانشیم ، کیدزن  زا  تسا  لاس  دنچ  تسیب و  نم  هک  ار  یمدآ  رفن  کی  : » دندومرف یتشهب  رتکد  دیهش  دروم 
يارب اهنیا  دنـسرتیم  وا  زا  ار  یتشهب  رتکد  ياقآ  یتشهب ، ياقآ  لثم  ناج  هب  دـنداتفا  الاح  منادیم ، ار  شزیچ  همه  نم  هدوب ، رـشاعم  نم  اب 
ياقآ نم  : » دـندومرف رگید  ياج  رد  ص 288 .) ج 9 ، نامه ، .« ) دنـشاب دارفا  روط  نیا  دـنهاوخیمن  اهنیا  تسا و  یقیال  درف  کـی  هک  نیا 
هتکن ص 139 .) ج 15 ، ناـمه ، « ) مدرک شگرزب  ار  یتشهب  ياـقآ  نم  مدرک ، گرزب  ار  یمـشاه  ياـقآ  نم  مدرک ، شگرزب  ار  ياهنماـخ 

دوب و شدوخ  رگا  دـننکیم ، کـیرحت  ار  وا  هک  دنتـسه  ردـص  ینب  ناـیفارطا  نیا  رتشیب ، هک  دنتـسنادیم  هر ) ) ماـما ترـضح  هکنیا ، رگید 
ماما ترضح  هکنانچ  دریگب . هلـصاف  شنایفارطا  زا  هک  دندرکیم  تحیـصن  هار  ینب  هراومه  اذل  دمآ . رانک  وا  اب  ناوتب  دوب  نکمم  شدوخ ،

وت رود  هک  ییاه  گرگ  نیا  دننکیم  هابت  ار  وت  اهنیا  اقآ  هک  متفگ  نیا  هب  ررکم  نم  هک  دـنادیم  ادـخ  : » دـندومرف ردـصینب  لزع  زا  سپ 
ج نامه ، ....« ) دنتـسه راکادف  اهنیا  هک  دروخ  مسق  یه  درکن ، شوگ  دـنربیم ، نیب  زا  ار  وت  دـنرادن ، هدـیقع  زیچ  چـیه  هبو  دـناهدش  عمج 
هب نانچمه  دشن و  هبنتم  يو  یلو  دنتـشاد ، ردص  ینب  هب  تبـسن  ماما  ترـضح  هک  یتاشامم  ارادم و  همه  اب  هنافـسأتم  ص 69 و 68 .) ، 15

ار يزاریش  دایص  دیهش  دننام  یـشزرا  ياهورین  دوب ، هدناشک  تسکـش  هطقن  هب  ار  گنج  دوب . شنایفارطا  تاکیرحت  دوخ و  فادها  لابند 
تـشپ رد  دوب و  هدرک  تیوقت  ار  اهکهورگ  بالقنا و  دـض  ياـهورین  دوب ، هتـسب  گـنج  رد  ار  هاپـس  تسد  دوب ، درک ، راـنکرب  شترا  زا 

ار يو  یتـصرف  ره  رد  درکیم و  يرهم  یب  هراوـمه  دوـب  شریزو  تسخن  هک  ییاـجر  دیهـش  هب  تبـسن  تشاد ، هـطبار  اـکیرمآ  اـب  هـنحص 
ربارب رد  ناریزو  تأیه  ییاجر و  دیهـش  ندوب  ریذپانرییغت  هب  ماما  ترـضح  هب  ياهمان  رد  دومنیم و  یفرعم  داوسیب  دـمآراکان و  یلیمحت ،

دوب نامه  نیزاوم  منکیمن ، روما  رد  یتلاخد  بناج  نیا  : » دـیامرفیم يو  خـساپ  رد  ماما  ترـضح  دـنکیم و  ضارتعا  دوخ  ياهتسایس 
« دنیامن باختنا  لاعف  ربدـم و  ریدـم و  بالقنا و  هب  نمؤم  صاخـشا  و  ننک مهافت  ناـیاقآ  هک  تسا  نآ  نم  شرافـس  ماهتفگ و  ًارارک  هک 

ياههنیمز ات  دوب  نیا  ردـصینب  هلأسم  اب  هر ) ) ماـما ј ضح هنادنمـشوه  دروخرب  یهلا و  ریبدـت  تیارد و  هجیتـن  ص 55 .) ج 13 ، نامه ، )
درکیم و راختفا  نآ  هب  ردص  ینب  هراومه  هک  یمدرم  میظع  هناوتـشپ  نآ  هدش و  مهارف  شیوخ  باختنا  هب  تبـسن  مدرم  یهاگآ  يرادیب و 

هام دادرخ  زور 31  رد  و  دـیآ . مهارف  ینوناق  مسیناکم  ساـسا  رب  ردـص  ینب  لزع  يارب  هنیمز  دوش و  هتفرگ  وا  زا  دیـشکیم ، خر  هب  ار  نآ 
لابقتـسا اـب  میمـصت  نیا  و  دومن . تقفاوم  فلاـخم ، يأر  کـی  قفاوم و  يأر  اب 177  ردـص  ینب  یـسایس  تیافک  مدـع  هب  سلجم  ، 1360

. دـش وربور  دـندوب  هدـش  هاگآ  هر ) ) ماما ترـضح  ياهتیادـه  اب  نونکا  مه  هدوب و  هداد  يأر  ردـص  ینب  هب  لبق  یتدـم  هک  یمدرم  ј Ș ޘ

.1382 ریدغ ، يامه  رشن  مق ، روهمج ، سیئر  کی  هدنورپ  یناوخزاب  شخبناور ، مساق  رتشیب ر.ك : هعلاطم  تهج 

تسا هدیسرن  یمومع  يارآ  دییأت  هب  زونه  هک  هدوب  هتفای  رییغت  یساسا  نوناق  ساسا  رب  ناشیا  باختنا  هک  دوش  یم  هتفگ  بالقنا  يربهر  اب  هطبار  رد 
یسرپ همه  هب  رییغت  نیا  یلو  دندوب . هدرک  فذح  ار  تیعجرم  طرش  نآ  هتفای  رییغت  رد  یلو  دشاب  هتشاد  ار  تیعجرم  طرش  لوا  یساسا  نوناق  ینعی 

ذگ

شسرپ

یمومع يارآ  دـییأت  هب  زونه  هک  هدوب  هتفای  رییغت  یـساسا  نوناق  ساسا  رب  ناـشیا  باـختنا  هک  دوش  یم  هتفگ  بـالقنا  يربهر  اـب  هطبار  رد 
یلو دندوب . هدرک  فذح  ار  تیعجرم  طرش  نآ  هتفای  رییغت  رد  یلو  دشاب  هتشاد  ار  تیعجرم  طرش  لوا  یـساسا  نوناق  ینعی  تسا  هدیـسرن 
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. میهدب خساپ  دیاب  هنوگچ  ار  لاکشا  نیا  دوب  هدشن  هتشاذگ  یسرپ  همه  هب  رییغت  نیا 

خساپ

تیحالـص  ) يربهر طیارـش  رد  نآ  هاگیاج  و  تیعجرم » طرـش   » دروم رد  ار  یتاکن  تسا  مزال  ادتبا  لاؤس  یلـصا  عوضوم  هب  دورو  زا  لبق 
تـسا یناسک  يارب  ارهاظ  دوشیم ، قالطا  هیقف  یعامتجا  یقالخا و  یملع ، لامک  بتارم  هب  هک  تیعجرم »  » حالطـصا مییامن : نایب  یملع )

ره ياملع  همه  نیرتدنمشناد  رتهب ؛ ترابع  هب  دشاب ؛ اراد  ار  رهـش ) کی  یتح  و   ) روشک کی  دهتجم  نیرتروهـشم  نیرتگرزب و  ناونع  هک 
هدافتـسا يارب  هیلمع  نودـم  هلاسر  ياراد  نادـّلقم و  يهعجارم  لحم  هک  تسا  یـسک  زا  ترابع  نآ ، دراد و  ار  دـیلقت  عجرم  ناونع  هیحاـن 

«، تّیعجرم ماـن  هب  يداـهن  ، » 1360 لوا ، پاچ  ریبکریما ، ناریا ، رد  تیطورـشم  عیـشت و  يرئاـح ، يداهلادـبع  . ) دـشابیم شیوخ  نادـیرم 
يانعم هب  تهاقف  هک  نآ  لوا ؛ تسا : تیمها  زئاح  لیذ  تاکن  هیقف  تیالو  اب  نآ  هطبار  تیعجرم و  هاگیاج  دروم  رد  دعب ) هب  تاحفص 81 

تماعز و رد  مه  تواضق و  رد  مه  تیعجرم و  رد  مه  هک  تسا  یکرتشم  رما  ینید ، نوتم  عبانم و  زا  یعرش  هّیلوا  ماکحا  طابنتسا  ییاناوت 
ياهقف دوجو  اب  نارگید  تسا و  لوبق  دروم  اهقف  يوس  زا  اهنت  مهم ، نأش  هس  نیا  يدصت  هک  انعم  نیدـب  تسا  زاین  دروم  هعماج  یتسرپرس 
تسین هنوگ  نیا  تسانعم و  کی  هب  توافتم  نوئش  نیا  همه  رد  تهاقف  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  دنرادن . ار  نوؤش  نیا  يدصت  قح  حلاص ،

هک میراد  هیقف  کی  ام  عقاو  رد  تهاـقف ، زا  رگید  ياهنوگ  هب  يربهر  رما  رد  میـشاب و  دـنمزاین  تهاـقف  ياهنوگ  هب  تیعجرم ، يارب  اـم  هک 
رما رگا  تشاد و  میهاوخ  دـیلقت  عـجرم  مینک ، بلط  اوـتف  یهیقف ، زا  رگا  هک  ینعم  نیدـب  دراد . ار  هدـش  رکذ  نوئـش  همه  شریذـپ  هزاـجا 

. دیـسر میهاوخ  هیقفیلو  هب  میهاوخب ، ار  هعماـج  یتسرپرـس  تماـعز و  وا  زا  رگا  دوـشیم و  لیدـبت  یـضاق  هب  میراپـسب ، وا  هب  ار  تواـضق 
كرتشم طرش  تلادع ، تهاقف و  هک  نآ  مود ؛ دیلقت . عجارم  هب  عوجر  هک  دسریم  تابثا  هب  ياهلدا  نامه  اب  هیقفیلو  زا  تعاطا  نیاربانب ،

زا مادک  ره  يدصتم  نآ  رب  نوزفا  تسین . یفاک  اما  تسا  مزال  طرش  تهاقف  ینعی  تسا  تماعز  تواضق و  تیعجرم ، يدصت  یتامدقم  و 
تیـالو و ناـیم ، نیا  رد  تسا . دـنمزاین  تیلوؤسم  نآ  تایـصوصخ  اـب  بساـنتم  زین  يرگید  ياـهیگژیو  نتـشاد  هب  قوـف  ياهتیلوئـسم 

تـسا نکمم  هک  ياهنوگ  هب  تسا  يرتشیب  رتمهم و  ياهیگژیو  ياراد  سپ  تسا ، يرتنیگنـس  رتهدـیچیپ و  تیلوؤسم  هعماج  یتسرپرس 
نأـش کـی  تیعجرم  هک  نآ  موـس ؛ دنـشاب . طیارـش  نآ  دـجاو  هک  تفاـی  ناوـتب  ار  لداـع  ياـهقف  زا  يرامـشتشگنا  دادـعت  ناـمز  ره  رد 

دنتسین یعامتجا  نأش  نیا  شریذپ  هب  یـضار  اهقف  زا  يرایـسب  عقاو  رد  تهاقف  زا  رتالاب  ادج و  یهقف  یملع و  نأش  کی  هن  تسا  یعامتجا 
نیا زین  اـهقف  زا  یخرب  اـما  دـنریگن  شود  رب  ار  تیلوئـسم  نیا  هک  دـنهدیم  حـیجرت  دنتـسه  اراد  ار  تـیعجرم  تیحالـص  هـکنآ  نمـض  و 

ییاهقف رگید  زا  اموزل  دوشیم  دیلقت  عجرم  هک  یهیقف  ره  هک  درک  روصت  دیابن  نیاربانب  دنوشیم . دیلقت  عجرم  دـنریذپیم و  ار  تیلوئـسم 
و تسین ، دیلقت  عجارم  رد  رـصحنم  تیملعا  اما  دشاب ، ملعا  هیقف  دـیاب  دـیلقت  عجرم  هتبلا  تسا . رتملاع  رترب و  دـنریذپیمن ، ار  نأش  نیا  هک 

هعماج رد  نمؤم  درف  کی  فیلاکت  یـساسا  یلـصا و  شخب  هک  نآ  مراهچ ؛ دنتـسین . مک  یتهاقف  یملع و  رظن  زا  عجارم  اب  زارطمه  ياهقف 
یلخاد و تسایـس  تیبرت ، میلعت و  یلام ، يداصتقا و  یقوقح ، ییاضق و  یعامتجا ، لئاسم  هدمع  هک  ارچ  دننکیم  نییعت  هیقفیلو  ار  ینید 

اتدـمع هک  ایاضق  یقابرد  دـیلقت  عجارم  تسا و  طوبرم  هیقفیلو  هب  هک  درک  فیلکت  نییعت  یتموکح  مکح  هزوح  رد  دـیاب  ار  یجراخ و ...
مکاح و هیقف  مکح  نایم  ضراعت  رگا  نایم  نیا  رد  دـنهدب . اوتف  دوخ  نادـلقم  يارب  دـنناوتیم  دوشیم ، هقف  يدرف  يدابع و  باوبا  لـماش 
هک دوشیم  صخـشم  قوف ، بلاطم  ساسا  ربانب  تشاد . مدقم  ار  مکاح  هیقف  مکح  دیاب  اهقف ، مومع  رظن  هب  دیآ  دـیدپ  دـیلقت  عجرم  ياوتف 

، دنشابیم رادروخرب  تیولوا  زا  ءاهقف  ریاس  هب  تبسن  یعامتجا  یقالخا و  یهقف ، ياهیگتسجرب  زا  یخرب  رطاخ  هب  دنچ  ره  دیلقت ، عجارم 
چیه هب  یعوضوم  نینچ  یمالسا  عبانم  نوتم و  رد  هک  نانچ  درک ؛ بوسحم  نیملسم  تماما  يارب  مزال  طرـش  دیابن  ار  نانآ  ّتیعجرم »  » اما

، یمالسا ياروش  سلجم  تاراشتنا  یساسا ، نوناق  يرگنزاب  ياروش  تارکاذم  حورشم  تروص  . ) تسا هدشن  رکذ  يربهر  طیارش  زا  هجو 
نارگید هب  تبسن  رترب  ییاوقت  یملع و  بتارم  زا  هک  دیلقت  عجارم  زا  یخرب  هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  یهگناو ، ص 181 .) ج 1 ، ، 1369
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هعماج راظتنا  دروم  ياهییاناوت  زا  تاهج ، نیا  زا  هکنآ  ای  دـنهدیمن و  ناشن  دوخ  زا  یتافتلا  یـسایس  لـیاسم  هب  تبـسن  اـی  دـنرادروخرب ،
يرکف تالاغتشا  ریگرد  نادنچ  دیلقت  ِگرزب  عجارم  ریاس  هر ) ) ینیمخ ماما  زج  هب  رّخأتم  ياملع  نیب  رد  هکنانچمه  دنـشابیمن ، رادروخرب 
نیملسم هعماج  يربهر  اهقف  هک  ددعتم ) یلقع  یلقن و  هلدا  ساسا  رب   ) دشاب نیا  رب  رارق  رگا  اما  دناهدوبن . یسایس  تّیریدم  هب  تبـسن  یهقف 

. دیآیم رامش  هب  ریذپانبانتجا  يرورض و  هعماج  روما  يهرادا  يارب  یـسایس  ریبدت  تیریدم و  طیارـش  نتـشاد  دنـشاب ، هتـشاد  هدهع  رب  ار 
ار يربهر  طیارش  هلمج  زا  هک   ) بّوصم 1358 مهن  دصکی و  لصا  بیوصت  نامز  رد  یـساسا  نوناق  ناگربخ  ءاضعا  هک  تسین  نینچ  هتبلا 

دیق زا  اهنآ  روظنم  سکع  رب  هکلب  دنـشاب ، هتـشادن  هجوت  مهم  نیا  هب  دوب ) هتـشاد  ررقم  تیعجرم » ءاـتفا و  يارب  مزـال  یملع ... تیحالـص  »
لیلد هب  مینکیم  هدـهاشم  اذـل  دوبن  ربهر ، یـساسا  مهم و  رایـسب  طیارـش  ریاس  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  لعفلاب و  تیعجرم  فرـص  تیعجرم 

یـسررب و هب  هدـش ، دای  ياروش  ناگربخ  یـساسا ، نوناق  يرگنزاب  رد  دروآیم ، دوجوب  دـیق  نیا  هک  یتاماهبا  ییاهتشادرب و  ءوس  یخرب 
ج 2، نامه ، « ) درادن یعرـش  كالم  هک  هلأسم ... کی  دیلقت  تیعجرم  ًالوصا  : » هک دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  هتخادرپ و  رابخا  ثیداحا و  دقن 

همان لابند  هب  هک  دوب  بیترت  نیدب  ص 181 ) ج 1 ، نامه ، « ) تسین تیعجرم  عجرم و  هلأسم  ام  كرادم  يدنـس و  ریباعت  رد   » و ص 647 )
هزوح زا  تیعجرم » ، » هدـشدای ناگربخ  ياهیـسررب  یـساسا و  نوناق  يرگنزاب  ياروش  تسایر  هب  باطخ  خروم 9/2/1368  رد  هر ) ) ماما

میناوتیمن هک  ام  يربهر  دروم  رد  : » تسا هدمآ  نینچ  هر ) ) ماما ترـضح  همان  رد  دیدرگ ، حالـصا  هطوبرم  لوصا  جراخ و  يربهر  طیارش 
عافد گنرین  تسایـس و  ناهجرد  نامیمالـسا  تیثیح  زا  هک  مینک  باختنا  ار  يدرف  دیاب  مینک . اهر  تسرپرـس  نودب  ار  نامیمالـسا  ماظن 
روشک رـسارس  مرتحم  ناگربخ  دییأت  دروم  لداع  دهتجم  تسین . مزال  ّتیعجرم  طرـش  هک  متـشاد  رارـصا  مدوب و  دقتعم  ادتبا  زا  نم  دـنک .

ار يدرف  مه  اهنآ  یتقو  دـنک ، نییعت  ناشتموکح  يربهر  يارب  ار  یلداع  دـهتجم  اـت  دـنداد  يأر  ناـگربخ  هب  مدرم  رگا  دـنکیم . تیاـفک 
ذفان شمکح  دوشیم و  مدرم  بختنم  یلو  وا  تروص  نیا  رد  تسا ؛ مدرم  لوبق  دروم  وا  ارهق  دریگب ، هدهع  رب  ار  يربهر  ات  دـندرک  نییعت 

مزال ًالوا : مییامنیم : نایب  لاؤس  صوصخ  رد  راصتخا  هب  ار  یتاکن  قوف  یـساسا  بلاطم  هب  هجوت  اب  نونکا  ص 58 ) ج 1 ، نامه ، «. ) تسا
رد يربهر  طیارـش  رد  نآ  طارتشا  مدع  هنیمز  رد  هک  یبلاطم  تیعجرم و  فالخرب  اریز  دـش  لئاق  توافت  داهتجا  اب  تیعجرم  نایم  ات  تسا 

عبانم رد  مه  هک  هدوب  طیارش  نیا  یساسا  مهم و  رایسب  لوصا  زا  ینید ) نوتم  عبانم و  زا  ماکحا  طابنتسا  ییاناوت   ) داهتجا دش ، هتفگ  مالـسا 
فذح یـساسا  نوناق  يرگنزاب  رد  هچنآ  نیاربانب  دشابیم . هدوب و  صاخ  هجوت  دـیکأت و  دروم  راذـگنوناق  دزن  رد  مه  یمالـسا و  نوتم  و 

مهن دصکی و  لصا  هک   ) يرگنزاب زا  لبق  یـساسا  نوناق  ساسا  رب  دـنچ  ره  يربهر  مظعم  ماقم  باختنا  ایناث : داهتجا . هن  دوب  تیعجرم  دـش 
یساسا نوناق  رد  هدش  صخشم  طباوض  اهرایعم و  ساسا  رب  ینوناق و  ًالماک  یلمع  یلو  تفریذپ ، تروص  دوب ) تیعجرم  دیق  نمـضتم  نآ 

. لعفلاب تیعجرم  هن  تسا  تیعجرم  نأش  تیحالـص و  تشاد  تلالد  نآ  رب  يرگنزاـب ) زا  لـبق   ) یـساسا نوناـق  لوصا  هک  هچنآ  اریز  دوب .
لعفلاب عجرم  هک  نیا  هن  دوب  طرش  تیعجرم  يارب  ییاوقت  یملع و  تیحالص  یلبق  یـساسا  نوناق  تشه  دصکی و  لصا  رد  هکنآ  حیـضوت 
تماما رما و  تیالو  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  رد  جـع ) ) رـصعیلو تبیغ  نامز  رد  : » دوب هدـماین  تیعجرم  ریبعت  زین  مجنپ  لصا  رد  دـشاب .

.« دنشاب هتفریذپ  هتخانش و  يربهر  هب  ار  وا  مدرم  تیرثکا  هک  تسا  ّربدم  ریدم و  عاجـش ، نامز ، هب  هاگآ  اوقتاب ، لداع و  هیقف  هدهع  رب  تما 
ياروش ياضعا  ای  ربهر  تافـص  طیارـش و  مهن  دصکی و  لصا  رد  تسا . هدمآ  لداع » هیقف   » ریبعت هکلب  هدماین ، عجرم »  » ریبعت لصا  نیا  رد 

دوجو هب  ار  لعفلاب  تیعجرم  ههبش  هک  ییاج  اهنت  دراد . ار  تیعجرم » يارب  یملع  تیحالـص   » ریبعت مه  نآ  رد  هک  دنکیم  رکذ  ار  يربهر 
دـصکی و نویـسیمک  ياضعا  ماما  نامز  رد  دوب . هدـمآ  عجرم »  » ظفل نآ  رد  هک  دوب  یلبق  یـساسا  نوناق  متفه  دـصکی و  لـصا  دروآیم 

عجرم زا  روظنم   » هک دنداد  رارق  یسررب  دروم  ار  عوضوم  نیا  تسا ، دراوم  هنوگ  نیا  رد  یساسا  نوناق  ریـسفت  شفیاظو  زا  یکی  هک  تفه 
اذل لعفلاب . عجرم  هن  دنتـسناد  تیعجرم » تیحالـص   » ار رایعم  ءاضعا  تیرثکا  نآ  هجیتن  رد  هک  تسا ، لصا  مادک  كالم  نازیم و  تسیچ »

يربهر باختنا  تیعجرم ) موزل  مدع  رب  ینبم  ( ) هر ) ماما ترضح  همان  هب  دانتسا  اب  نینچمه  هبوصم و  نیا  ربانب  ماما  ترضح  لاحترا  زا  دعب 
تموکح همانلـصف  ناـگربخ ، سلجم  درکلمع  تاررقم و  يداـبآمرخ ، يرهاـط  نسحدیـس  هللاتیآ  اـب  وگتفگ  ر.ك : . ) تفریذـپ تروص 
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يرگنزاب حالصا و  زا  دعب  ياههبش  هنوگ  ره  ندومن  فرط  رب  يارب  هتبلا  ( 131 صص 133 ـ  ناتسبات 77 ، مود ، هرامش  موس ، لاس  یمالسا ،
ياهنماخ هللا  تیآ  باختنا  يارب  يریگيأر  هب  مادـقا  هرابود  يربهر ، ناگربخ  سلجم  ياضعا  تیعجرم ، طرـش  فذـح  یـساسا و  نوناـق 

: »... دیوگیم هنیمز  نیا  رد  يربهر -  ناگربخ  سلجم  ياضعا  زا  یناجنـسفر -  یمـشاه  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  هک  نانچ  دـندرک ؛
هک ًادـعب  میدرک . باختنا  ار  ياهنماخ  هللا  تیآ  ًاتقوم  ماما  مکح  ساسا  رب  لوا  میدرک ، يریگيأر  هرابود  ياهنماخ  هللا  تیآ  باختنا  يارب 
رب و  دروآ ...  يأر  لوا  راب  زا  رتشیب  مود  راب  هک  میدرک [ ...  يریگيأر  هرابود  دیدج ، یساسا  نوناق  ساسا  رب  دش ، حالصا  یساسا  نوناق 

هبنـشود  ) ناـهیک هماـنزور  یناجنـسفر ، یمــشاه  اـب  وـگ  تـفگ و  «. ) دـندش باـختنا  یمئاد  تروـص  هـب  دـیدج ، یــساسا  نوناـق  ساـسا 
1ـ زا : دـنترابع  اهنآ  نیرتمهم  زا  یخرب  هک  دـشابیم  تباث  يددـعتم  لیالد  ساـسا  رب  يربهر  مظعم  ماـقم  داـهتجا  اـثلاث : (.( 20/11/1382

هدوب هدش  قیدـصت  يربهر ، ماقم  يّدـصت  زا  لبق  اهتدـم  زا  هر ) ) ماما ترـضح  هلمج  زا  ناگرزب  عجارم و  زا  يرایـسب  طسوت  ناشیا  داهتجا 
رد نیا  تسا و  لوبق  لباق  وا  داهتجا  دنهد ، تداهش  یسک  داهتجا  هب  هربخ  لداع  رفن  ود  رگا  هک  دناهتشون  هیلمع  ياههلاسر  همه  2 ـ تسا .

تیعجرم هب  ار  ناشیا  دشابیم  دـیلقت  عجرم  نیدـنچ  قلطم و  دـهتجم  اههد  زا  بکرم  هک  مق  هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج  هک  تسا  یلاح 
تکرش الـضف  زا  يرایـسب  نآ  رد  هک  يربهر  مظعم  ماقم  جراخ  سرد  3 ـ دشابیم . مّلـسم  ًالماک  يرما  ناشیا  داهتجا  نیاربانب  دناهتفریذپ .

یملع ناوت  نیا  تسا و  ناشیا  داـهتجا  هکلم  دـنمورین و  یملع  هیُنب  رب  لـیلد  دـنهدیم ، تداهـش  نآ  یملع  تنازو  هب  یگمه  دـندرکیم و 
نیا هب  هدـناوخ و  سرد  يربهر  زا  سپ  ناـشیا  هک  نیا  هن  دراد ، ناـشیا  يروهمج  تساـیر  رب  قباـس  یتح  يربهر و  رب  قباـس  هنیمز  املـسم 

(. 1379 مشش ، پاچ  تیالو ، ردق  یگنهرف  هسسؤم  يربهر ، مظعم  ماقم  همانیگدنز  ر.ك : . ) دنشاب هدیسر  شناد  زا  هبترم 

هچ اجنیا  يربهر  سپ  دنک ؟ یهدنامزاس  ار  روشک  کی  ياه  یناماسبان  اهیگتفشآ و  دیاب  یسک  هچ  دراد ؟ یتارایتخا  هچ  روشک  کی  رد  يربهر  ماقم 
؟ میراد تالکشم  دوخ  هعماج  رد  ردق  نیا  ام  هک  تسا  هراک 

شسرپ

سپ دـنک ؟ یهدـنامزاس  ار  روشک  کی  ياه  یناماسبان  اهیگتفـشآ و  دـیاب  یـسک  هچ  دراد ؟ یتارایتخا  هچ  روشک  کی  رد  يربهر  ماـقم 
؟ میراد تالکشم  دوخ  هعماج  رد  ردق  نیا  ام  هک  تسا  هراک  هچ  اجنیا  يربهر 

خساپ

.1 زا : تسا  ترابع  هک  هتشاذگ  ربهر  هدهع  رب  ار  مهم  هفیظو  راهچ  یـساسا  نوناق  ماظن ، لک  هب  تبـسن  يربهر  تارایتخا  دودح  دروم  رد 
يارجا نسح  رب  تراـظن  . 2 ماظن ؛ تحلـصم  صیخـشت  عمجم  اب  تروشم  زا  سپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  یلک  ياه  تسایـس  نییعت 

زا تسین  لح  لباق  يداع  قیرط  زا  هک  ماظن  تالـضعم  لح  . 4 هناگ ؛ هس  ياوق  طباور  میظنت  فالتخا و  لـح  . 3 ماظن ؛ یلک  ياه  تسایس 
مظعم ماقم  تارایتخ  او  فیاظو  ساـسا ، نیا  رب  لصا 110 . ناریا ، یمالسا  يروهمجیساسا  نوناق  . ماظن تحلصم  صیخـشت  عمجم  قیرط 

رب هئارا و  ار  مزال  ياهدومنهر  اهلمعلاروتسد و  ناشیا  تسا و  نآ  نالک  ياهيراذگ  تسایس  روشک و  یلک  لئاسم  اب  طابترا  رد  يربهر 
نـالوؤسم هب  هعماـج ، رد  دوجوم  ياـه  ییاـسران  تالکـشم و  هراـبرد  دـنراد . رمتـسم  قـیقد و  تراـظن  یلک  ياـه  تسایـس  يارجا  نسح 

نیا رگنایب  یبوخ  هب  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  دـننکیم . يریگیپ  ار  لئاسم  ناـنآ  قیرط  زا  دـنهد و  یم  ار  مزـال  ياهرادـشه  تارکذـت و 
قبط  - هیقف تیالو  تسا . غورد  نیا  دننک ! یفرعم  يدرف  هقلطم  تموکح  يانعم  هب  ار  هیقف  تیالو  دننکیم  یعـس  ياهدـع  : » تسا عوضوم 

. تسا بلس  لباقریغ  روشک ، ناکرا  فلتخم و  ياههاگتسد  تیلوؤسم  تسین . روشک  لوؤسم  ناکرا  ياهتیلوؤسم  یفان  ام  یـساسا  نوناق 
نیرتیـساسا و نیا  تسا . تسار  پچ و  هب  فارحنا  زا  يریگوـلج  ماـظن و  تهج  طـخ و  ظـفح  ماـظن و  یـسدنهم  هاـگیاج  هیقف ، تیـالو 
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هدـننک تحیـصن  ًانایحا  ضحم و  یتافیرـشت  نیدامن و  رما  کی  هن  هیقف  تیالو  نیاربانب  تسا . هیقف » تیالو   » يانعم موهفم و  نیرتيروحم 
[ ار  ] تموکح ناکرا  رد  ییارجا  تیمکاح  شقن  هن  و ]  ] دندرکیم جیورت  دنتساوخیم و  ار  نیا  بالقنا  لوا  زا  یضعب  هک  روط  نآ   - تسا
دــنهد و ماـجنا  ار  ناـشیاهراک  دوـخ  تیلوؤـسم  ساـسا  رب  دــیاب  هـمه  دراد و  ینینقت  ییاـضق و  ییارجا ، تیلوؤـسم  روـشک  نوـچ  دراد ؛
زا فارحنا  ماظن  تکرح  دیابن  نوگانوگ ، ياهـشالت  هدـینت  مهرد  هدـیچیپ و  هعومجم  نیا  رد  دنـشاب .... دوخ  ياهتیلوؤسم  ییوگخـساپ 

ياهفدـه تمـس  هب  ماظن  یلک  تکرح  یناب  هدـید  يرادـساپ و  دوش ! ادـیپ  فارحنا  تسار  پچ و  هب  دـیابن  دـشاب ! اهفدـه  اهشزرا و 
( هر ) ماـما ترــضح  لاـحترا  درگلاـس  مـسارم  رد  ینارنخــس  «. تـسا هـیقف  تیـالو  شقن  نیرتیــساسا  نیرتـمهم و  شایلاـع ، یناــمرآ و 
زا یشان  هک   - هعماج ياه  یناماسبان  اه و  یگتفـشآ  ناشیا ، قیقد  تراظن  يوق و  تیریدم  فرـص  اب  تشاد  راظتنا  دیابن  هتبلا  . 14/3/1383

تلادـع  » ققحت مدـع  ییارچ  دروم  رد  یلاؤس  خـساپ  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هنومن ، ناونع  هب  دوش . لح  یگداس  هب  تسا  یفلتخم  لـماوع 
هب هکنیا  درجم  هب  دـیامرف ...« : یم  نینچ  ناشیا  ياهيریگیپ  تادـیکأت و  مغر  هب   - نادرمتلود ياهییاراد  یـسررب  هعماج و  رد  یعامتجا »

عنام مه  راک  ِلصا  رد  هک  دـینیب  یم  تقو  کی  تسا ؛ اهنآ  دایرف  هوکـش و  هلگ و  ِلوا  ًاعبط  دوشب ، زارد  تسد  نـالوؤسم  زا  یـضعب  تمس 
تسین و نیا  رد  یکـش   - دوش بیقعت  دیاب  یعامتجا » تلادع   » ثحب هک  مراديدج  هدـیقع  کی  نم  دریگ ! یمن  ماجنا  دوش و  یم  یـشارت 

یتسیاب هک  دنتسه  یتلود  ياه  هاگتسد  ییاضق و  ياه  هاگتسد  متسین . هدنب  دنکب ، بیقعت  دیاب  هک  یسک  نآ  اهتنم  ماهتفگ  ار  نیا  مه  اهراب 
مه رادقم  کی  دوشب . لح  ارجا  تکرب  هب  دیاب  رادقم  کی  دوشب . لح  بوخ  نیناوق  تکرب  هب  دیاب  هیـضق  نیا  زا  رادقم  کی  دننکب . لابند 

هعوـمجم ریز  ياـه  شخب  هـب  تبـسن  یتـلود  ياـه  هاگتــسد  ینعی ، دوـشب ؛ لـح  رتـالاب  رترب و  ياـه  هاگتــسد  یــسرزاب  تـکرب  هـب  دـیاب 
هدافتسا يددعتم  ياه  تفایهر  زا  ناوتیم  هعماج ، تالکـشم  یبای  هشیر  رد  رذآ 1378 .. ، 1 فیرش ، یتعنص  هاگشناد  زا  رادید  « ناشدوخ
تفایهر ای  دناد و  یم  روشک  تیریدم  ای  داصتقا  الثم   - لماع کی  زا  یشان  ار  تالکشم  همه  هشیر  هک  یلماع  کت  تفایهر  لیبق  زا  درک ؛

هب یـسایس و ... ياـهوهایه  زا  رود  هب  زاـین و  دروـم  ياـه  صخاـش  دـهاوش و  راـمآ ، هئارا  اـب  هناـنیب و  عـقاو  تروـص  هـب  هـک  یلماـع  دـنچ 
یلماع کت  تفایهر  دنکیم . صخـشم  ار  مادـک  ره  شقن  هتخادرپ و  هدـیدپ  کی  داجیا  رد  فلتخم  لماوع  ریثأت  تلاخد و  نازیمیـسررب 

. دنناوخیم  Exclusionism.causal یلع ییارگ  راـصحنا  یلعج false cause.و  تلع  هطلاـغم  ار  نآ  هک  تسا  هطلاـغم  یعوـن 
غارـس دـیاب  ور  نیا  زا  تسا . تایعقاو  اـب  قبطنم  .false cause هن تسا و  یملع  هن  اـم  ینوـنک  هعماـج  هراـبرد  هژیو -  هب  درکیور  نـیا 

یلخاد و یخیراـت ، عـناوم  نآ ، فـلتخم  داـعبا  طیارـش و  اـه و  هنیمز  عوـضوم ، نـیا  هناـققحم  یملع و  یـسررب  رد  تـفر و  مود  تفاـیهر 
يدایز تالکـشم  زا  ام  هعماج  دـننام  ياهعماج  درک . یبایزرا  یـسررب و  هنانیب  عقاو  تروص  هب  ار  اـه و ... ییاـناوت  تاـناکما و  یللملانیب ،

 - يرادا یگنهرف و  یـسایس ، راتخاس  يزرواشک و ... تعنـص ، میخو  تیعـضو  نآ ، یلوصحم  کت  يداصتقا  راتخاس  دننام : دربیم ؛ جنر 
رازه رب  غلاب   ) نآ میظع  تاراـسخ  گـنج و  زا  یـشان  بـالقنا و  هب  طوبرم  یعیبط  تالکـشم  هدـش و  لـقتنم  اـم  هب  بـالقنا  زا  لـبق  زا  هک 
عیرـس دشر  یگدنزاس و  نارود  زا  یـشان  تالکـشم  یناهج ، مروت  یللملا ، نیب  هرـصاحم  روشک ،) لاس  داتفه  هنیزه  لداعم  رالد ، درایلیم 

زا یتسرپ و ... لمجت  ییارگ و  فرصم  گنهرف  جاور  اهشزرا و  رییغت  یگنهرف و  مجاهت  يرادا ، ملاسان  راتخاس  زا  یشان  تالـضعم  و ....
دناوتیم نآ ، فلتخم  ياهشخب  رد  داسف  هدافتـسا و  ءوس  زا  يراع  دمآراک و  يوق و  تیریدم  ره  هتبلا  تسا . ام  روشک  تالکـشم  رگید 

چیه هب  رگید ، ياهریغتم  دوجو  هب  هجوت  اب  یلو  دشاب ؛ هتشاد  يرثؤم  شقن  هعماج ، یـساسا  ياه  يدنمزاین  نیمأت  تالکـشم و  شهاک  رد 
رتارف هکلب  تسین ؛ ناشتارایتخا  زا  ندرکن  هدافتسا  ای  يربهر و  تیریدم  هوحن  یـساسا ، لکـشم  نیاربانب  تشاد . هزجعم  راظتنا  دیابن  هجو 

. تسا نآ  زا 

؟ دیهد حیضوت  هدشن ، تیاعر  طرش  نیا  بالقنا  مظعم  ربهر  باختنا  رد  هکنیا  يربهر و  يارب  تیعجرم  طرش  دروم  رد 

شسرپ
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؟ دیهد حیضوت  هدشن ، تیاعر  طرش  نیا  بالقنا  مظعم  ربهر  باختنا  رد  هکنیا  يربهر و  يارب  تیعجرم  طرش  دروم  رد 

خساپ

هن تسا ؛ تهاقف  داهتجا و  ناـمه  تسا ، تیـالو  طرـش  هچنآ  هعیـش  هقف  رد  یهقف  رظن  زا  کـی . تسا : یـسررب  لـباق  وس  ود  زا  هلأـسم  نیا 
رتشیب ر.ك: هعلاـطم  يارب  تسا .  یعاـمتجا  نأـش  کـی  تیعجرم  دوخ  اـما  تسا ؛ تیعجرم  طرـش  یملع و  تیحالـص  تهاـقف  تیعجرم .
بّوصم 1358 یـساسا  نوناق  مهن  دصکی و  لصا  یـساسا  نوناق  رظنم  زا  ود . هیقف . یلو  طیارـش  ثحب  هیقف ، تیالو  اضر ، دیمح  نیرکاش ،

تهاـقف ناـمه  یملع  تیحالـص  زا  روظنم  دوب . هتـشاد  ررقم  تیعجرم » اـتفا و  يارب  مزـال  یملع ... تیحالـص   » ار يربهر  طیارـش  زا  یکی 
ءوس یخرب  لیلد  هب  نکیل  تسا ؛ هدشن  رکذ  يربهر  طرـش  ناونع  هب  یـساسا  نوناق  رد  هاگچـیه  لعفلاب  تیعجرم  لصا  ًالوا  نیاربانب  تسا .
ماقم باختنا  دنچ  ره  نیاربانب  دیدرگ  فذح  دیق  نیا  یـساسا ، نوناق  يرگنزاب  رد  دروآیم ، دوجو  هب  دـیق  نیا  هک  یتاماهبا  اهتشادرب و 

صخشم طباوض  اهرایعم و  ساسا  رب  ینوناق و  ًالماک  یلمع  یلو  تفریذپ ؛ تروص  يرگنزاب  زا  لبق  یساسا  نوناق  ساسا  رب  يربهر  مظعم 
تیعجرم نأش  تیحالـص و  تشاد ، تلالد  نآ  رب  يرگنزاـب ) زا  لـبق   ) یـساسا نوناـق  لوصا  هک  هچنآ  اریز  دوب ؛ یـساسا  نوناـق  رد  هدـش 

، ناریا یمالـسا  يروهمج  رد  جع ) ) رـصعیلو تبیغ  نامز  رد  : » دوب هدماین  تیعجرم »  » ریبعت زین  مجنپ  لصا  رد  لعفلاب . تیعجرم  هن  تسا ،
يربهر هب  ار  وا  مدرم  تیرثکا  هک  تسا  ّربدـم  ریدـم و  عاجـش ، نامز ، هب  هاـگآ  اوقتاـب ، لداـع و  هیقف  هدـهع  رب  تما  تماـما  رما و  تیـالو 

طیارـش و مهن  دـصکی و  لـصا  رد  تسا . هدـمآ  لداـع » هیقف   » ریبعت هکلب  هدـماین ؛ عجرم »  » ریبعت لـصا  نیا  رد  دنـشاب .» هتفریذـپ  هتخاـنش و 
هک ییاج  اهنت  دراد . ار  تیعجرم » يارب  یملع  تیحالـص   » ریبعت مه  نآ  رد  هک  دـنکیم  رکذ  ار  يربهر  ياروش  ياـضعا  اـی  ربهر  تاـفص 

نامز رد  دوب . هدـمآ  عجرم »  » ظفل نآ  رد  هک  دوب  یلبق  یـساسا  نوناق  متفه  دـصکی و  لصا  دروآیم ، دوجو  هب  ار  لـعفلاب  تیعجرم  ههبش 
ار عوضوم  نیا  تسا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  یساسا  نوناق  ریـسفت  شفیاظو  زا  یکی  هک   - تفه دصکی و  نویـسیمک  ياضعا  هر ) ) لحار ماما 

تیحالـص  » ار رایعم  اضعا  تیرثکا  هجیتن  رد  تسا ؟ لصا  مادک  كالم  نازیم و  و  تسیچ » عجرم  زا  روظنم   » هک دنداد  رارق  یـسررب  دروم 
( هر ) ماما ترضح  همان  هب  دانتسا  اب  زین  هبوصم و  نیا  هب  هّجوت  اب  لحار ، ماما  لاحترا  زا  دعب  ور  نیا  زا  لعفلاب . عجرم  هن  دنتسناد ، تیعجرم »
تاررقم و يدابآمرخ ، يرهاط  نسحدیس  هللاتیآ  اب  وگ  تفگ و  ر.ك : تفریذپ . تروص  يربهر  باختنا  تیعجرم ) موزل  مدع  رب  ینبم  )

فرط رب  يارب  هـتبلا  . 131 صص 133 -  ناتـسبات 77 ، مود ، هرامـش  موس ، لاس  یمالـسا ، تموکح  همانلـصف  ناـگربخ ، سلجم  درکلمع 
هرابود يربهر ، ناگربخ  سلجم  ياضعا  تیعجرم ، طرـش  فذح  یـساسا و  نوناق  يرگنزاب  حالـصا و  زا  دـعب  ياههبـش  هنوگ  ره  ندومن 

ياضعا زا  یناجنـسفر -  یمـشاه  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  هک  ناـنچ  دـندرک ؛ ياهنماـخ  هللا  تیآ  باـختنا  يارب  يریگيأر  هب  مادـقا 
ماما مکح  ساسا  رب  لوا  میدرک ، يریگيأر  هرابود  ياهنماخ  هللا  تیآ  باختنا  يارب  دیوگیم ...« : هنیمز  نیا  رد  يربهر  ناگربخ  سلجم 
يریگ يار  هرابود  یـساسا  نناق  ساسا  زب  ،و  دش حالـصا  یـساسا  مود  راب  هک   ] نوناق هک  ًادعب  میدرک . باختنا  ار  ياهنماخ  هللا  تیآ  ًاتقوم 

هبنـشود  ) ناهیک هماـنزور  یناجنـسفر ، یمـشاه  اـب  وگ  تفگ و  دـندش "  باـختنا  یمئاد  تروص  هب  دروآ ، يأر  لوا  راـب  زا  رتشیب  میدرک 
(. 20/11/1382

؟ تسا هیقف  تیالو  راصحنا  رد  یساسا  نوناق  يرگنزاب  داهنشیپ  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هیقف  تیالو  راصحنا  رد  یساسا  نوناق  يرگنزاب  داهنشیپ  ارچ 
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خساپ

یتالوحت یعامتجا ، ياهترورض  هک  اجنآ  زا  ددرگ . حرطم  راصتخا  هب  ياهمدقم  تسا  هتـسیاب  لاؤس ، یلـصا  عوضوم  هب  نتخادرپ  زا  لبق 
یقطنم ياهویـش  هب  یـساسا ، نوناق  رد  يرگنزاب  هار  ور  نیا  زا  دشاب ؛ گنهامه  روشک  لک  حلاصم  اب  دیاب  یـساسا  نوناق  دراد و  یپ  رد  ار 

مزال تهجیب ، تارییغت  تالوحت و  روشک و  یسایس  تابث  نداتفا  رطخ  هب  زا  يریگولج  یـساسا و  نوناق  ظفح  يارب  تسا . هدش  ینیبشیپ 
لحارم یـساسا ، نوناق  يرگنزاب  رد  راذـگنوناق  ساـسا  نیا  رب  دریگب . تروص  يراوشد  یمک  تقد و  طاـیتحا و  اـب  مأوت  يرگنزاـب ، تسا 

دروم رد  اـما  ص 591 . تارکاذـم ،  حورـشم  تروـص  ر.ك :  . تسا هتفرگ  رظن  رد  هدـش  باـسح  قـیقد و  یلیخ  تروـص  هـب  ار  يددـعتم 
، هلأسم نیا  حیضوت  نییبت و  هک  تفگ  دیاب  تسا ؛ هیقف  یلو  راصحنا  رد  یساسا  نوناق  يرگنزاب  داهنشیپ  ارچ  هکنیا  لاؤس و  یلصا  عوضوم 
هب تسا . یقوقح  لئاسم  نارظن  بحاص  فلتخم  ياههاگدید  یـساسا و  نوناق  يرگنزاب  ياروش  تارکاذم  حورـشم  قیقد  یـسررب  دنمزاین 

دنراد و هدهع  رب  ار  یـساسا  نوناق  زا  یتمـسق  يارجا  کی  ره  روشک ، فلتخم  ياوق  اههاگتـسد و  دـنچ  ره  مکی . تفگ : ناوتیم  راصتخا 
هب رداق  روما ، يارجا  رد  ترـشابم  ظاحل  هب  زین  دنتـسه و  نآ  فعـض  تّوق و  طاقن  فشک  هب  رداق  لوصالایلع  ارجا ، ماگنه  هب  اـهنآ  دوخ 

داهنـشیپ اما  دنـشابیم ؛ یـساسا  نوناق  رد  يرگنزاب  داهنـشیپ  يارب  يرادتیحالـص  عجارم  هجیتن  رد  هدوب و  اهزاین  اـهیتساک و  صیخـشت 
ظفح فیاظو و  تردـق و  عیزوت  میـسقت و  رد  لداعت  یـسایس و  تابث  اب  ددـعتم ، زکارم  يوس  زا  یلمع  ینوناـق و  راـبتعا  ياراد  یمـسر و 

ياهداهن لک  رب  يربهر  ماقم  ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  رد  رگید ، يوس  زا  دراد . تافانم  تهجیب ، تارییغت  زا  یساسا  نوناق 
قیرط زا  اذل  ناریا ) یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  176 و 91  ، 175 ، 157 لوصا 57 ، ). دراد فارشا  تیالو و  ییاضق  يرادا و  یـسایس ،

، دمحمدیـس یمـشاه ، ) دـنکیم يرگنزاب  رما  هب  تردابم  مزال ، لیالد  يروآعمج  یتساـک و  بتارم  هب  لـماک  فوقو  اـب  فارـشا و  نیمه 
زا سپ   - نآ هدـنهد  داهنـشیپ  يرگنزاـب و  ترورـض  صیخـشت  عجرم  اـهنت  و  ص 64 ). ج 1 ، ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یـساسا  قوـقح 

نینچ ناریا ، یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  لصا 177  رد  ساسا  نیا  رب  ددرگیم . بوسحم  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  اب  تروشم 
ای حالـصا  دراوم  روهمج  سیئر  هب  باطخ  یمکح  یط  ماظن ، تحلـصم  صیخـشت  عمجم  اـب  تروشم  زا  سپ  يربهر  ماـقم  : » تسا هدـمآ 

اهنت ناونع  هب  يربهر ، ماقم  نییعت  اب  راذـگنوناق  نیاربانب  دـیامنیم .» داهنـشیپ  یـساسا  نوناق  يرگنزاب  ياروش  هب  ار  یـساسا  نوناق  میمتت 
هدرک يریگولج  یساسا ، نوناق  ماظن و  تابث  يارب  نآ  یلامتحا  تافآ  زا  يرگنزاب  هلأسم  هب  نداد  تیمها  نمض   - یمـسر هدنهد  داهنـشیپ 

اهنت ناونع  هب  داهن  نآ  باختنا  هب  تبـسن  شـسرپ  نیمه  مه  زاب  مینک ، صخـشم  هلأسم  نیا  يارب  ار  يرگید  عجرم  داهن و  رگا  مّود : تسا .
هفـسلف رد  هک  ار  یفادها  هجو  نیرتهب  هب  دناوتب  هک  تسا  یعجرم  باختنا ، هار  نیرتیقطنم  نیاربانب  تسا !؟ حرطم  هدـننک ، داهنـشیپ  عجرم 

یتارایتخا فیاظو و  هاگیاج ، هب  هجوت  اب  يربهر  ماقم  ناریا ، یمالسا  يروهمج  ماظن  رد  دنک . نیمأت  دراد ، دوجو  یـساسا  نوناق  يرگنزاب 
هب  - تحلـصم صیخـشت  عمجم  باـختنا  مّوس : تسا . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  رما  نیا  يارب  عجرم  نیرتبساـنم  ناوـنع  هب  دراد ، هدـهع  رب  هک 
رد ماـظن  حـلاصم  اـب  يرگنزاـب ، هلأـسم  اریز  تسا ؛ یمهم  تبثم و  تاـکن  ياراد  يرگنزاـب  هنیمز  رد  يربـهر  تروشم  دروم  عجرم  ناونع 

ناسانشراک و زین  و  یماظن و ... یسایس ، ناگبخن  زا  يرایسب  هوق و  هس  نارس  ماظن ، تحلصم  صیخـشت  عمجم  رد  هوالع  هب  تسا و  طابترا 
نییعت هلأسم  دـنچ  ره  مراهچ :  دـعب ).. هب  ص 597  تارکاذم ،... حورـشم  تروص  ر.ك : دـنراد . يراکمه  روضح و  طوبرم  ناصـصختم 

هچنآ اما  تسا ؛ هدش  ینیبشیپ  یساسا  نوناق  رد  یقطنم  ًالماک  ياهویش  اب  هلأسم  نیا  تسا و  تیمها  زئاح  يرگنزاب ، هدنهد  داهنشیپ  عجرم 
: تسا هدرک  نایب  لیذ  حرـش  هب  هورگ  هن  رد  ار  نآ  یـساسا ، نوناق  لصا 177  هک  تسا  يرگنزاب  ياروش  بیکرت  دراد ، يرتداـیز  تیمها 

ناگربخ سلجم  ياضعا  زا  رفن  جنپ  . 4 ماظن ؛ تحلصم  صیخشت  عمجم  ياضعا  . 3 هناگ ؛ هس  ياوق  ياسؤر  . 2 نابهگن ؛ ياروش  ياضعا  .1
ياروش سلجم  ناگدنیامن  زا  رفن  هد  . 8 هیئاضق ؛ هوق  زا  رفن  هس  . 7 ناریزو ؛ تأیه  زا  رفن  هس  . 6 يربهر ؛ ماقم  باختنا  هب  رفن  هد  . 5 يربهر ؛

ياهداهن تیرثکا  یگدنیامن  تیلوؤسم و  يرگنزاب ، ياروش  ياضعا  دوشیم ، هظحالم  هک  يروط  هب  نایهاگـشناد . زا  رفن  هس  . 9 یمالسا ؛
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یـساسا قوقح  .) دـسریم رظن  هب  بساـنم  یـصّصخت  یّنف و  ظاـحل  هب  اروش ، بیکرت  بیترت ، نیدـب  دـنراد و  هدـهع  رب  ار  روـشک  يدـیلک 
.( ص 65 ناریا ، یمالسا  يروهمج 

؟ دننک لزع  ار  وا  دنناوتیم  یناسک  هچ  هدش و  باختنا  یسک  هچ  فرط  زا  ربهر 

شسرپ

؟ دننک لزع  ار  وا  دنناوتیم  یناسک  هچ  هدش و  باختنا  یسک  هچ  فرط  زا  ربهر 

خساپ

ماما تباین  تهج  هب  زین  یعرـش  ظاحل  زا  بصنم  نیا  تسا ، ماظن  نکر  نیرتمهم  يربهر  ماقم  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  سدـقم  ماظن  رد 
ماقم هعماج  رد  تیمکاح  تردـق  لامعا  ماظن و  تیعورـشم  روحم  تفگ  ناوتیم  زین  یقوقح  ظاـحل  زا  دراد . یعیفر  هاـگیاج  (ع ) موصعم
دوخ ماقم  زا  ربهر ، لزع  موزل  تروص  رد  تراظن و  باـختنا ، هفیظو  تلم ، بختنم  ناسانـشراک  ناونع  هب  ناـگربخ  سلجم  تسا . يربهر 

. تسا هدرک  رکذ  يربهر  ناگربخ  سلجم  هفیظو  نیرتمهم  ناونع  هب  ار  ربهر  نییعت  یـساسا ، نوناق  متفه  دصکی و  لصا  دـنراد . هدـهع  هب 
ترضح ناریا  یمالسا  يروهمج  راذگناینب  مالسا و  یناهج  بالقنا  ریبک  ربهر  دیلقت و  ردقیلاع  عجرم  زا  سپ  : » تسا نینچ  لصا  نیا  نتم 
ناگربخ هدـهع  هب  ربهر  نییعت  دـناهدش  هتفریذـپ  هتخانـش و  يربهر  هب  مدرم  عطاق  تیرثکا  فرط  زا  هک  هر ) ) ینیمخ ماما  یمظعلا  هَّللا  تیآ 
یـساسا نوناق  مهن  دـص و  مجنپ و  لوصا  رد  اهقف  نیا  طیارـش  طیارـش -  دـجاو  ياهقف  همه  هرابرد  يربهر  ناگربخ  تسا .» مدرم  بختنم 

یـسایس و لـیاسم  رد  هتــسناد و  مـلعا  یهقف  تاـعوضوم  ماـکحا و  رد  ار  اـهقف  زا  یکی  هاـگره  دـننکیم و  تروـشم  تـسا -  هدـش  رکذ 
سلجم رگید  هفیظو  دـننکیم . باختنا  يربهر  هب  ار  وا  دـنهد  صیخـشت  صاخ  یگتـسجرب  دـجاو  ای  هماع  تیلوبقم  ياراد  اـی  یعاـمتجا ،

هاگره : » تسا هدمآ  نینچ  لصا  نیا  رد  تسا . يربهر  درکلمع  طیارـش و  رب  تراظن  یـساسا ، نوناق  مهدزای  دص و  لصا  قباطم  ناگربخ ،
زاغآ زا  دوش  مولعم  ای  ددرگ ، مهن  دص و  مجنپ و  لصا  رد  روکذم  طیارش  زا  یکی  دقاف  ای  دوش  ناوتان  دوخ  ینوناق  فیاظو  ماجنا  زا  ربهر 

متـشه دص و  لصا  رد  روکذم  ناگربخ  هدهع  هب  رما  نیا  صیخـشت  دش و  دهاوخ  رانک  رب  دوخ  ماقم  زا  تسا  هدوب  طیارـش  زا  یـضعب  دقاف 
. تسا يربهر  ناگربخ  تارایتخا  زا  يربهر  لزع  درکلمعرب و  تراظن  لصا ، نیا  ربانب  دشابیم .»

ار ناگربخ  سلجم  ياهادیدناک  اهنآ  نابهگن و  ياروش  ياضعا  يربهر ، اریز  تسین ؟ رود  مزلتـسم  ناریا  یمالـسا  تموکح  رد  ربهر  باختنا  ایآ 
؟ تسا رود  نیاو  دننکیم  باختنا  ار  ربهر  ناگربخ  هاگ  نآ  دننکیم و  دییأت 

شسرپ

سلجم ياهادـیدناک  اهنآ  نابهگن و  ياروش  ياـضعا  يربهر ، اریز  تسین ؟ رود  مزلتـسم  ناریا  یمالـسا  تموکح  رد  ربهر  باـختنا  اـیآ 
؟ تسا رود  نیاو  دننکیم  باختنا  ار  ربهر  ناگربخ  هاگ  نآ  دننکیم و  دییأت  ار  ناگربخ 

خساپ

ینتبم و دوخ  ققحت  رد  يدوجوم  هاگره  رود : فیرعت  دـسریم . رظنب  مزال  نآ  ماسقاو  رود  فیرعت  یلاعترـضح -  لاؤس  هب  خـساپ  زا  لبق 
ود رود  دـنیوگیم . رود  ار  نآ  دـشاب  تسخن  دوجوم  رب  فقوتمو  ینتبم  مه  رگید  دوجوم  نآ  قـقحتو  دـشاب  يرگید  دوـجوم  رب  فـقوتم 
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{A{1 رب  CوC رب  Bو B رب  A دوجو فقوت  لثم  رمـضم  رود   - B . 2 رب  A و  A رب  B دوجو فقوت  لثم  حرـصم  رود   - 1 تسا : مسق 
هب جایتحا  دوجو  رد  هک  دـیآیم  شیپ  اهلولعمو  اهتلع  رد  ثحب  نیاو  تسا  دوجوم  کی  دوجو  ققحت  ثحب  دـمآ  فیرعت  رد  هک  روظنامه 

دوجو هب  قلعتم  رود  نوناق  نیاو  ناشیعقاو  ناـشیجراخ و  ققحت  رد  دنـشاب  مه  رب  فقوتم  دـنناوتیمن  لولعمو  تلع  ینعی  دـنراد  رگیدـمه 
یعیرـشتو ضحم  ینهذو  يرابتعا  روما  زا  اهنیا  ریغو  ناگربخو  يربهر  لثم  ماقمو  نوناق  اماو  تسا  تایعقاو  عقاو و  روماو  ینیوکت  روماو 

رد رود  ثحب  مه  قطنم  رد  لولعمو -  تلع  باـب  رد  هفـسلف  رب  هوـالع   ) تسین يراـج  ًالـصا  يراـبتعا  روما  نآ  رد  رود  ثحب  هک  دنتـسه 
نوناق ینابمو  یـساسا  قوقح  ( - 1  ) دـلج یـسایس  هقف  باتک  رد  دوشیم .) حرطم  سایق  قحاول  ثحب  رد  فـیرعت 2 - ثحب  رد  اجود 1 -
هوحن رد  هک  تسا  نینچ  نیا  هدنـسیون  خساپو  حرطم  لاکـشا  نیا  یناجنز  دـیمع  یلعـسابع  هدنـسیون  ناریا -  یمالـسا  يروهمج  یـساسا 
هدـهع رب  ناگربخ  سلجم  ياهدزمان  تیحالـص  دـییأت  هچرگ  اریز  درادـن ؛ دوجو  يرود  هنوگ  چـیه  یمالـسا ، تموکح  رد  ربهر  باختنا 
نییعت رد  هک  تسا  نآ  ناگربخ  سلجم  ياهادیدناک  طیارش  قیبطت  رب  نابهگن  ياروش  ياهقف  تراظن  زا  روظنم  اما  تسا ، نابهگن  يراوش 
دریگب تروص  لماک  ياهنوگ  هب  اهادیدناک  رب  تراظن  دیاب  رگید ، نایب  هب  دوش . تاعارم  ًالماک  یمالسا  نیزاوم  ناگربخ ، طیارـش  زارحاو 

، لاـح ره  رد  اریز  تسین ؛ ناـگربخ  نییعتو  باـختنا  ياـنعم  هب  نیاو  دوش . زرحم  اـهدزمان  ياوقتو  تلادـعو  ندوـب  هربـخ  ظاـحل  ره  زا  اـت 
بیکرت سپ  دـنراد ، باختنا  قح  مدرم  هک  اجنآ  زاو  تسا . یمومع  باختنا  قیرط  زاو  مدرم  دوخ  اب  ناگربخ  سلجم  ناگدـنیامن  باختنا 

هار ناگربخ  سلجم  هبو  دوشیم  هدـیزگرب  دـشاب ، حلـصا  مدرم  رظن  رد  سک  رهو  تسا  مدرم  باختنا  هب  طونم  ناگربخ ، سلجم  ياضعا 
ياقبا ای  لزع و  رد  ار  ناگربخ  يدازآو  رایتخا  یـساسا  نوناق  ناگربخ ، سلجم  ياـضعا  ندـش  باـختنا  زا  سپ  رگید ، يوس  زا  دـباییم .
یمشاه دمحم  دیس  رتکد  هتـشون  مود  دلج  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  قوقح  باتک  رد  لاکـشا  نیا  و  تسا . هدومن  نیمأت  يربهر ،
هدنسیون هک  یئاجنآ  زا  یلو  هدیدرگن  حرطم  باتک  نیا  رد  نآ  يارب  یباوج  هنافساتم  تسا ، هدیدرگ  حرطم  زین  لاس 1379  هتسیاش  باتک 

ناهج ياهروشک  مامت  رد  میئامنیم . لقن  ار  ناشیا  یهافش  باوج  دناهدوب  مق  هیملع  هزوح  ءاضق  یـصصخت  هتـشر  رد  قوقح  داتـسا  قوف 
ینینچنیا يروهمج  ماظن  اب  رضاح  لاح  رد  ناهج  ياهروشک  مامت  ًابیرقت  هک  دشابیم  یبسن  تروصب  اوق  کیکفت  نآ  تموکح  لکش  هک 

ناراذـگنووناق و لـمللا و  نیب  فرع  لوبق  دروم  دراد و  دوجو  رود  رادـقم  نیا  تسا  حرطم  رگیدـکی  رب  اوق  یبـسن  تراـظن  کـی  دنتـسه 
هب سلجم  لـالحنا  قـح  دـشابیم  زورما  ناـهج  یـسارکمد  نیرتحرطم  زا  یکی  هک  هسنارف  قوـقح  رد  ًـالثم  تسا . هتفرگ  رارق  اهنادـقوقح 

تسایر هب  امود  لالحنا  قح  هک  هیـسور  روشک  اب  هدیدرگ و  راذگاو  سلجم  هب  يروهمج  تسایر  داسف  یـسررب  قح  يروهمج و  تسایر 
تـسا حرطم  رظن  ود  هیقف  تیالو  باب  رد  هتبلا  تسا . هدـیدرگ  راذـگاو  امود  هب  يروهمج  تسایر  يرانکرب  حاـضیتسا و  قح  يروهمج و 

دوشیم حرطم  هیقف  یلو  ندوب  یباختنا  تروص  رد  امـش  لاکـشا  هک  دوشیم  باختنا  مدرم  طـسوت  تسا و  یباـختنا  هیقف  یلو  هکنیا  یکی 
هیقف یلو  یفرعم  طقف  دـشابیمن  باختنا  ناگربخ  سلجم  ناگدـنیامن  راک  دـشابیم  ءاملع  زا  یعمج  رظن  هک  ندوب  یباصتنا  رظن  ربانب  اـما 

هن تسا  ماع  تروص  هب  ادخ  فرط  زا  بوصنم  هیقف  یلو  هکنیا  ینعی  دنهدیم  صیخشت  ار  درف  یگتسیاشو  تسا  تموکح  طیارـش  ياراد 
وا هدش و  ناونع  شطیارشو  هدش  نییعت  هیعرش  هلدا  رد  هک  تسا  صخـش  نآ  صاخ ، صخـش  نیا  هک  دنکیم  نیعم  ناگربخ  طقف  ًانیقی و 

نیا دـنکیمن . ءاطعا  هیقف  یلو  هب  ار  تیالو  ماقم  ناـگربخ  تسین و  یتاـباختنا  تسا و  یهلا  بوصنم  تروص  نیا  رد  دراد  ار  طیارـش  نآ 
خساپ هیقف  یلو  ندوب  یباختنا  هیرظن  رب  انب  حرطم و  هدش  هداد  اهنآ  خساپ  يدزی  حابصم  هَّللا  تیآ  طسوت  هک  شسرپ  باتک 60  رد  لاکشا 

میئامنیم هراشا  هر ) ) ینیمخ ماما  زا  دنچ  یتانایب  هب  رخآ  رد  هر )) ) ینیمخ ماما  هسسوم  پاچ  اهخساپو -  اهـشسرپ  باتک  . ) تسا هدش  هداد 
 - تسا مالـسا  یـشم  شایـشم  دراد و  لـمع  دراد و  ملع  هکنآ  دـنکیمن  یلو  هک  ار  یهیقف  ره  مالـسا  دـندومرف  خـیرات 58/6/30  رد  هک 

يراک ره  سک  ره  هک  دراذگن  هک  اهرما  هب  دشاب  هتشاد  تراظن  نیا  تسا  حیحص  تسین و  یجوعم  مدآ  تسا و  مالسا  تسایس  شتـسایس 
هب دـناهدومرف  بصن  ام  همئاو  تسا  هدومرف  ررقم  مالـسا  هک  روطنآ  هیقف  تیـالو  دـندومرف : خیرات 58/6/28  رد  دـنکب و  دـهاوخیم  شلد 

حرشو همجرت  [. 1 . ] دـهدیمن ماجنا  تسا  تکلمم  حـلاصم  فالخ  هک  يراک  دروآیمن -  يروتاـتکید  دـنکیمن -  دراو  همدـص  یـسک 
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اطـسرا رتکد  طسوت  قوقح  هتـشر  دشرا  یـسانشراک  هرود  همانایاپ  رد  خساپ  نیا  یناگیاپلگ -  ینابر  یلع  مجرتم  ۀمکحلا -  ۀـیاهن  باتک 
. تسا هدیدرگ  حرطم 

؟ دراد دوجو  زین  هیقف  تیالو  يروهمج  تسایر  هاگیاج  دوجو  اب  یمالسا  يروهمج  ماظن  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  زین  هیقف  تیالو  يروهمج  تسایر  هاگیاج  دوجو  اب  یمالسا  يروهمج  ماظن  رد  ارچ 

خساپ

تـسایر ماقم  اب  نآ  تبـسن  سپـس  هورگ و  نییبت  یمالـسا  ماظن  رد  نآ  هاـگیاج  هیقف و  تیـالو  دـیاب  تسخن  شـسرپ ، نیا  هب  خـساپ  يارب 
دنوادـخ نآ  زا  هعماج  یتسرپرـس  قلطم و  تیالو  یمالـسا  ماظن  رد  یمالـسا  ماظن  رد  هیقف  تیالو  هاـگیاج  دوش . هداد  حیـضوت  يروهمج 

هداد ناربمایپ  هب  ار  تموکح  هزاجا  اـهنت  میرک  نآرق  { 1 .} درادن مدرم  رب  تیالو  تموکح و  قح  دنوادخ  نذا  نودـب  سک  چـیه  تسا و 
رمالاولوا و هب  تموکح  موصعم  ماما  تبیغ  ناـمز  رد  و  { 3} هدش راذگاو  مالـسلا ) مهیلع  ) راهطا همئا  هب  تیالو  اهنآ  زا  سپ  و  { 2 .} تسا

یلو رب  هعماج  يربهر  تیادـه و  تماما و  موصعم  ماما  تبیغ  نامز  رد  یمالـسا و  ماظن  رد  نیاربانب  { 4 .} تسا هدـش  هدرپس  اهقف  نامه  ای 
رابتعا یمالـسا و  ماظن  تیعورـشم  تسا و  یمالـسا  تموکح  هرادا  رادهدهع  یلوبق و  هیقف  یلو  تفگ  ناوتیم  تسا و  هدش  راذـگاو  هیقف 
هفیظو دـش  نایب  هچنآ  هب  هجوت  اب  يروهمج  تسایر  هاگیاج  دـباییم . تیعورـشم  وا  ذـیفنت  اـب  ددرگیم و  رب  وا  هب  نیناوق  تاررقم و  همه 

ناوت زا  تسا و  هدرتسگ  رایـسب  یمالـسا  تموکح  هرادا  هنماد  هک  تهج  نآ  زا  اـما  دـشابیم  هیقف  یلو  هدـهع  رب  یمالـسا  تموکح  هرادا 
هب هدش و  کیکفت  تموکح  فلتخم  داعبا  هرادا  اوق  کیکفت  لصا  هب  هجوت  اب  تموکح و  يزورما  لکـش  رد  دـشابیم و  جراخ  درف  کی 

هدـش ینیب  شیپ  هعماج  هرادا  يارب  هییاضق  هننقم و  هیرجم ، هوق  هس  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  نیاربانب  تسا  هدـش  هدرپس  صاخ  نایرجم 
راد هدهع  هیرجم  هوق  تسایر  ناونع  هب  يروهمج  تسایر  دنـشابیم و  یتموکح  راک  زاس و  زا  یـشخب  هرادا  راد  هدهع  مادک  ره  هک  تسا 

يوس زا  وا  باـختنا  زا  سپ  هدـش و  ضیوفت  وا  هب  هیقف  یلو  يوس  زا  تیلوؤسم  نیا  اـما  تسا  هعماـج  يراـج  روـما  هرادا  نیناوـق و  يارجا 
هرادا هیرجم و  هوق  لوؤسم  يروهمج  تسایر  هچ  رگا  هک  تفگ  ناوتیم  نیاربانب  دـباییم  تیعورـشم  يو  ماـقم  هیقف  یلو  ذـیفنت  اـب  مدرم 

فیاظو ماجنا  نسح  رب  تراظن  هفیظو  زین  هدـش و  اطعا  وا  هب  هیقف  یلو  يوس  زا  تیلوؤسم  نیا  نکیل  تسا  یمالـسا  يروهمج  هیراج  روما 
، هدئام هروس  [. 3 . ] هیآ 36 بازحا ، هروس  [. 2 . ] هیآ 9 يروش ، هروس  یلوا .» وه  هَّللاف  [. » 1 . ] دشابیم هیقف  یلو  هدهع  رب  يروهمج  تسایر 

هیآ 59. ءاسن  هروس  مکنم » رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هَّللا و  اوعیطا  [. » 4 . ] هیآ 55

ناگربخ سلجم 

؟ دنشاب هدناوخ  سرد  دیاب  ردقچ  تسیچ و  ناگربخ  سلجم  ناگدنیامن  يارب  یملع  رایعم  كالم و 

شسرپ

؟ دنشاب هدناوخ  سرد  دیاب  ردقچ  تسیچ و  ناگربخ  سلجم  ناگدنیامن  يارب  یملع  رایعم  كالم و 
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خساپ

هجوت ریز  نتم  هب  تسا  هدومن  صخـشم  ار  اهنآ  باختنا  تیفیک  دادعت و  يربهر ، ناگربخ  طیارـش  یـساسا  نوناق  متـشه  دـصکی و  لصا 
هب دیاب  هرود  نیتسخن  يارب  نانآ  تاسلج  یلخاد  همان  نییآ  و  اهنآ ، باختنا  تیفیک  ناگربخ ، طیارـش  دادـعت و  هب  هطوبرم  نوناق  . " دـینک
ره سپ  نآ  زا  دـسرب . بالقنا  ربهر  ییاهن  بیوصت  هب  دوش و  بیوصت  ناـنآ  ءارآ  تیرثکا  اـب  هیهت و  ناـبهگن  ياروش  نیلوا  ءاـهقف  هلیـسو 

". تسا نانآ  دوخ  تیحالص  رد  ناگربخ  فیاظو  هب  طوبرم  تاررقم  ریاس  بیوصت  نوناق و  نیا  رد  رظن  دیدجت  رییغت و  هنوگ 

؟  دنرادن هار  سلجم  نادب  نارگ  هشیدنا  ناصصختم و  رگید  دنناهیقف و  طقف  ناگربخ ,  سلجم  ناگدنیامن  ار  چـ

شسرپ

؟  دنرادن هار  سلجم  نادب  نارگ  هشیدنا  ناصصختم و  رگید  دنناهیقف و  طقف  ناگربخ ,  سلجم  ناگدنیامن  ار  چـ

خساپ

هک هدش  هدرمشرب  یطیارش  هیقف  یلو  يارب  یساسا  نوناق  رد  هک  دوش  یم  حرطم  يدج  تروص  هب  يا  ههبش  لاوئس و  اریخا  هکنآ  حیـضو  تـ
هجوت دـیاب  نآ .  هرادا  ناوت  هعماج و  حـلاصم  صیخـشت  ینعی  ندوب ;  ریدـم  ربدـمو و  تلادـع  تهاقف ,  دوش :  یم  هصالخ  طرـش  هس  رد 
یخرب صیخـشت  ناوت  دوخ ,  یملع  تیعقوم  هب  هتـسب  دنا ,  هدش  هتفرگ  رظن  رد  ربهر  باختنا  يارب  ناگربخ و  ناونع  هب  هک  ییاهقف  تشاد 
يرورض نیاربا ,  بـنـ تسا .  یهقف  تیحالـص  نیرتالاب  ياراد  هقفا و  یـسک  هچ  دنهد  صیخـشت  دنناوت  یم  طقفاهنآ  دنراد .  ار  طیارـش  زا 

 , تلادـع لثم  طیارـش  رگید  زارحا  ناوت  دوخ  تیعقومو عـلـمـی  صـصخت  اب  ات  دـنریگ  ياج  ناگربخ  رامـش  رد  زین  يرگید  ناسک  تسا 
نوگانوگ ياه  هتشر  ناصصختم  زا  ناگربخ  دراد  ترورض  ور  ـن  یا زا  دنشاب .  هتشاد  ار  تسایس  اب  یفاک  ییانـشآ  تیربدم و  تیریدم و 

هس هچرگ   : تفگ دیاب  ههبش  نیا  خساپ  رد  دنهد .  صیخشت  ار  يربهر  نووش  طیارش و  اهیگژیو و  زا  یـشخب  هتـسد ,  ره  دنوش و  شنیزگ 
دیاب ربهر  ایناث :  تسا .  رتمهم  اهنآ  زا  یکی  هکلب  درادـنرابتعا ,  مه  ضرع  رد  طرـش  هس  نیا  الوا :  یلو  هدـش ,  رکذ  هیقف  یلو  يارب  طرش 
رظن زا  مه  یسک ,  هچ   , دنتسه طیارش  نیا  دجاو  هک  یناسک  نایم  رد  مینیبب  نونکا  دشاب ,  هتـشاد  ار  طرـش  هس  نیا  زا  کی  ره  باصن  دح 

هتـشر ناصـصختم  روضح  رگا  ؟  تسا رتشیب  مادـک  رد  لماع  هس  نیا  ـنـد  یآر تسا و بـ لضفا  هعماـج ,  تیریدـم  مه  اوقت و  مه  تهاـقف و 
 - هیقف یلو  یـسایس  یگتـسیاش  صیخـشت  يارب  تیحالـص  مدع  ضرفاب  اهنآ -  و  میتسناد ,  مزال  ناگربخ  سل  رد مـجـ ار  نوگانوگ  ياه 

هتـسیاش ار  وا  ام   , تسا رتشیب  شتهاقف  ـف )  لا ياقآ (  نوچ  دنتفگ  درادن و  ار  مزال  باصن  دح  تسایـس  رظنزا  هک  دندرک  نییعت  ار  یهیقف 
 ; تسا نارگید  زا  رتـشیب  شتـسایس  نوـچ  مینک ,  یم  باـختنا  ار   ( ب ياـقآ (  اـم  دـنتفگ  نارادمتـسایس  هورگ  مـیناد ;  یم  نارگید  زا  رت 
رب ـ هر هساـی  دـیآ ؟  یم  تسد  هب  يا  هجیتن  هچ  تسا ,  رتشیب  شیاوقت  نوچ  مینک ,  یم  با  ـتـخـ نا ار  ج )  يا (  ـ قآ اـم  دـنتفگ  مه  نیـسدقم 

ضرف نیا  سپ  دنرب -  زا پـیـش نـمـی  يراک  هس ,  نآ  کش  یب  هک  تیریدم -  یموس  دراد و  اوقت  یمود  دراد ,  تهاقف  یکی  هک  میراد 
هک سکع ;  ربای  میهد و  حیجرت  ار  اوقت  یب  هّللابذایعلا  تسای و  یهیقف بـی سـ الثم  میهدب ;  حیجرتار  هس  نآ  زا  یکی  دیاب  ای  تسا ;  لطاب 

هربخ و هتسد  هس  يربهر  ناگربخ  يارب  ناوت  یمن  میریگ  یم  هجیت  نـ دوش .  یمن  تیاعر  یمالـسا  تما  مالـسا و  حلاصم  زین  ضرف  نیا  رد 
هـس زا  يا  هبترمدیاب  يربهر  ناگربخ  هکلب  دـننک ;  باختنا  ار  یکی  دوخ ,  هتـشر  اب  بسانتم  مادـک  ره  هک  تفرگ ,  رظن  رد  ار  صـصختم 
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ار یـسک  دوخ  نایم  زا  دیاب  اهنآ  اریز  اوقت .  زا  زین  یعامتجا و  حـلاصم  هب  یهاگآ  زا  تهاقف ,  زا  یباصن  دـح  ینعی  دنـشاب ;  اراد  ار  طرش 
دح هک  یطرـش  هس  نآ  سپ  دننک .  باختنا  ار  یـسک  دوخ  عمج  زا  جراخ  ناگربخ  دـتفا  یم  قافتا  تردـنب  دـننک .  باختنا  يربهر  يارب 
هب يانـشآ  لداع و  هیقف ,  دیاب  ناگربخ  سلجم  ياضعا  دشاب .  دـیاب  زین  ناگربخرد  رتلزان  هبترم  رد  تسا ,  ربهر  رد  شلماک  هبترم  العا و 
زا دـنا و  هیقف  طقف  هک  دنتـسه  یناـسک  لـثم  دنتـسین ,  هیقف  دنرادمتـسایس و  افرـص  هک  یناـسک  نیاربا  بـنـ دنـشاب .  هعماـج  هراداو  تساـیس 
زا يا  ـبـه  تر ـد مـ جاو نا ,  ـ گر خـبـ دنشاب .  هتشاد  یشقن  ربهر  نییعت  رد  دنناوت  یمن  هک   , دنرادن اوقت  الـصا  ای  دنروآ ,  یمنرد  رـس  تسایس 
دح دـیاب  هتبلا  دنـشاب .  هتـشادار  يربهر  طیارـش  زا  يا  هبترم  ناشدوخ  دـیاب  دـننک ,  یم  نییعت  ار  ربهر  هک  یناگربخ  سپ  يربهر  طـیارش 

یتیعقوم رد  ـت  ـسا حـتـی مـمـکـن  دنکن .  ادـیپ  ققحت  هک  یلآ  هدـیا  ضرف  کی  هن  دـشاب ,  ارجا  لباق  المع  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  یباصن 
تر ـ ـض نا حـ ـ مز رد  دشاب .  نارگیدزا  شیب  تیریدم  تلادع و  تهاقف ,  زا  شتازایتما  دنیآرب  عومجم  اما  دشابن ,  نارگیدزا  رت  هیقف  ربهر 

بجاو ربهر  ار  ناشیا  لاح  نامه  رد  اما  دنت ,  ـسـ ناد ملعا نـمـی  ار  ماما  ودندوب  رگید  عجارم  دلقم  هک  دندو  ـی بـ نا هر کـسـ ـ ـس سد  ما قـ ـ ما
تیریدم و تلادع و  تهاقف ,  يربهرطیارش -  هعومجم  دندوب و  هدرک  زارحا  وا  رد  ار  ـت  ها طیارش فـقـ لقاال  ینعی  دنتسناد ,  یم  هعاطالا 
 , دـشاب نیرتـهب  زین  تیریدـم  رد  دـشاب و  یقتا  هقفا و  ربـهر  رگا  هت  ـبـ لا دـندید .  یمرتـشیب  ماـما  رد  ار  هعماـج -  حـلاصم  هـب  ندوـب  هاـگآ 
هس يایازم  عومجم  یلو  دوبن ,  العا  دحرد  طیارش  نیا  زا  یکی  رد  یصخش  میت و  ـ ـشاد يدر نـ رگا چـنـیـن فـ اما  دراد ;  حیجرت  نارگیدرب 

تلادـع تهاـقف ,  باـصن  دـح  دـیاب  دـننک ,  یم  نییعت  ار  وا  هک  مـه  ینا  ـ ـس کـ دـشاب .  ربهردـیاب  دوـب ,  رتـشیب  نارگید  زا  وا  یهقف  هناـگ 
 , ندوب ـی  مال ـ سا دنشاب .  هتشاد  ار  داهتجا  لقادحروکذم  طیارش  رد  دنشاب و  هتشاد  ار  یعامتجا  یـسایس و  لئاسم  هب  ییانـشآ  تیریدم و  ,

رظن زا  هک -  تسا  نیا   , میزادرپ یم  نآ  لیصفت  هب  نونکا  تفر و  هراشا  نآ  هب  خساپ ,  زاغآ  رد  هک  يرگید  هتکن  ماظن  رـصنع  نیرت  یلاع 
رد تیریدم  تسا .  مالسا  دهد ,  یم  لیکشت  ار  ماظن  یلصا  رصنع  هچنآ  میدقتعم  ام  دنتـسین .  ناسکی  شزرا ,  رد  روکذم  طرـش  هس  ام - 

نیا زا  سپ  دشابنریدم .  تکلمم  لوا  صخش  تسین -  یمالـسا  ناشماظن  هک  اهروشک -  رگید  رد  هک  تسین  نانچ  تسه .  اهروشک  همه 
دیکات نآ  رب  همه  زا  شیب  هچنآ  ینعی  تسا ;  ندوب  یمالـسا  ام  ماظنو  روشک  هژیو  ـبـغـه  ـص زا و  ـتـیـ ما میرادن .  نارگید  رب  يزایتما  تهج 

و هیقف ,  یلو  مییوگ :  یمور  نیا  زا  تسا ;  تهاقف  تسا ,  مزال  هم  زا هـ ـبـر بـیـش  هر يار  ـچـه بـ نآ تسا .  ماظن  ندوب  یمالـسا  مینک  یم 
ام ـیـد  کا پـس تـ دشاب .  انشآ  تسایس  هب  دیاب  هچرگ  سایس ,  یلو  مییوگ  یمن  دشاب .  زین  لداع  دیاب  ربهر  هتبلا  لداع ;  یلو  مییوگ :  یمن 

مالسا هک  دننک  یم  لاکـشا  هتب  ـ لا سانـش .  مالـسا  ینعی  هیقف ;  تسا و  مالـسا  ام  ماظن  رد  یلـصا  رـصنع  هک  تسور  نآ  زا  هیقف ,  هملک  رب 
ماکحا هب  ییانشآ  تهاقف ,  یحالطصا  يانعم  هک  یلاح  رد  دیرب ,  یم  مان  سانش )  مالسا  ناونع (  هب  هیقف  زا  امش  دراد و  ینوگانوگ  مولع 

تسا مزال  تس ,  لاجر هـ ثیدح و  ملع   , ریـسفت هفـسلف ,  مالک ,  تاداقتعا و  هدنریگرب  رد  مالـسا  هکنیا  هب  هجو  پـس بـا تـ تسا .  یعرف 
رد یمالسا .  مولع  ياه  هخاش  رگید  رد  ناصصختم  ریاس  روطنیمه  دنبای ;  روضحزین  ملکتم  رسفم و  فوسلیف ,  يا  هدع  ناگربخ  نایم  رد 
هب طوبرم  نآ  زا  یشخب   ; دراد ینوگانوگ  ياهشخ  مال بـ ـ ـسا تسا .  تهاقف  تسا ,  رثوم  یمالـسا  ماظن  يارجا  رد  هچنآ   : تفگدیاب خساپ 
هب طوبرم  یـشخب  تسا و  یگداوناـخ  لـئاسم  هب  طوبرم  نآ  زا  یـشخب  تادا ;  ـتـقـ عا زا  ـت  ـسا تراـبع  هک  تسا  یبـلق  ینورد و  لـئاسم 
نآ همه  رد  هیقف  یلو  درادـن  ترورـض  دوش .  هدـناوخ  دـیاب  هنوگچ  زامن  هک  نیا  ای  تراهط ,  تساجن و  لثم   , يدرف ياـهتدابع  لـئاسم و 
هب وا  ییانشآ  نوچ  دشاب ,  ملعا  همه  زا  ربهر  مالسا ,  یسایسو  یعامتجا  ماکحا  رد  هک  تسا  نیا  تسا  طرـش  ـچـه  نآ دشاب .  ملعا  اهـشخب 

تهاقف دنا و  مهمزین  مالسا  ياهشخب  ریاس  ـبـتـه  لا دهد .  یم  تهج  هعماج ,  هرادا  مدرم و  يربهار  هب  مالـسا ,  یـسایس  یعامتجا و  ماکحا 
صوصخب مالـسا ,  یهقف  ماکحا  دراد ,  تلاخد  اجنیا  رد  عوضومو  مکح  ـبـت  ـسا هب مـنـ هچنآ  اما  دوش ,  یم  زین  اهنآ  لماش  ماع  يانعم  هب 

 . تسا یعامتجا  یسایس و  لئاسم 

؟  تسیچ ناگربخ  سلجم  راک  یهقف  يانبم  هعیش ,  هقف  رد 

زا 405قوقح هحفص 144 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شسرپ

؟  تسیچ ناگربخ  سلجم  راک  یهقف  يانبم  هعیش ,  هقف  رد 

خساپ

نامه ینعی  تسا ؟  باصتنا  یعون  تسا و  الابزا  يربهر  تیعورشم  ایآ  تسیچ ؟  هب  يربهر  تیعورشم  الوصا  هک  درک  هظحالم  دیاب  ادتبا 
مالسلا مهیلع  رشع  ینثا  همئا  ادخ  يوس  زا  زین  ناشیا  دومرف و  بص  ار نـ ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  لاعتم  يادخ  هک  هنوگ 

نامز رد  دندرک ,  یم  بوصنم  اهرهـش  يارب  ار  یماکحدنتـسناوت  یم  هک  ینامز  رد  مه  مالـسلا  مه  همئا عـلـیـ تارـضح  دومرف و  نییعت  ار 
ربهر باختنا  هیرظن  ؟  ـت سا را  رد کـ باختنا  یعون  تسا و  نییاپ  زا  تیعورشم  هکنیا  ای  دنا و  هدش  بصن  ماع  تروص  هب  اهقف  زین  تب  غـیـ

ـه یر ـن نـظـ یا طـبـق  تسا .  هتفرگ  مان  باختنا )  هیرظن (  هدش  حرطم  رصاعم  ياهقف  یخرب  بناج  زا  هک  يرگید  هیرظن  نآ  یسررب  دقن و  و 
ینعی دـبای ;  یم  تیعورـشم  يو  تموـکح  باـختنا ,  يار و  نیمهاـب  دوـش و  یم  باـختنا  مدرم  يوـس  زا  هیقف  یلو  تبیغ -  ناـمز  رد  - 

هتب ـ لا دـننک .  یمراذـگاو  وا  هب  دـنراد ,  دوخ  رب  هک  ار  یطلـست  قح  ربهر ,  باـختنا  اـب  اـهنآ  تسا .  مدرم  يوس  زا  هیقف ,  یلو  تیعورـشم 
هب دـننک و  یم  باـختنا  ار  هی  ـی فـقـ لو مدرم  هک  دـنراد  قاـفتا  نیا  رب  اهتـشادرب  هـمه  یلو  دراد ,  یفلتخم  ياهتـشادرب  باـختنا )  هـیرظن ( 

تیلوبقم اـهنت  هن  ینعی  درادـن ;  تیعورـشم  هیقف  تیـالو  دنـشابن ,  مدرم  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دـنرثوموا ,  تموکح  تیعورـشم  رد  يوحن 
دـشاب دقتعم  یـسک  رگا  دراذگ .  یم  رثا  ناگربخ  راک  يانبم  رد  باصتنا )  باختنا و  هیرظن (  ود  نیا  درادن .  مه  تیعورـشم  هک  درادـن , 

يوس زا  مه  ناگربخ  دننیزگ و  یمرب  ار  ناگربخ  مدرم ,  تروص  نیا  رد  دنـشخبب ,  تیعورـشم  رابتعا و  ربهر ,  هب  دوخ  يار  اب  دیاب  مدرم 
دنا و هدرپس  ناگربخ  هب  ار  یتناما  مدرم ,  ییوگ  ضرف ,  ـن  یا رد  دنـشخب .  یم  تیعورـشم  وا  هب  ینعی  دننک ;  یم  باختنا  ار  ربهر  مدرم , 
زا هک  تسا  یتیعورـشم  ندـنا  ـ ـسر ـت و  طا ـ ـسو نا ,  ـ گر پـس نـقـش خـبـ دنراپـس .  یم  ربهر  هب  ار  تناـما  مدرم ,  نیما  ناونع  هب  ار  اـهنآ 

مادـکچیه هتـشذگ  ياهقف  ینعی  درادـن  یهقف  هقباـس  هیرظن  نیا  ـالوا :  هک  ـت  ـشاد ـه  جو ـد تـ یا بـ دوش .  یم  هداد  هیقف  یلو  هب  مدرم  يوس 
لاحدوش یم  اطعا  هیقف  هب  مدرم  هیحان  زا  تموکح  تیعورـشم  هیرظن ,  نیا  ساسا  رب  اـیناث :  دـنا .  هدرکن  لوبق  حرطم و  ار  يا  هیرظن  نینچ 
يداقتعا هاگدید  زا  هک  هدش  ثحب  لصفم  شدوخ  يا  رد جـ دننک .  اطعا  یسک  هب  ات  دنرادن  ناشدوخ  زا  یتیمکاح  قح  الـصا  مدرم  هکنآ 

بصن تروص  هب  يراذگاو  نیا  موصعم  ناماما  ناربمایپ و  دروم  رد  دوش .  اطعا  سک  ره  هبادخ  بناج  زا  دیاب  تموکح  تیعورشم  مالسا 
یعرش مکاح  هب  مدرم  ار  تیعورشم  هک  میریذپب  رگا  ـثـا :  لا ثـ تسا .  ماع  بصن  تروصب  طیارـش  عماج  هیقف  دروم  رد  تسا و  هدوب  صاخ 

نآ ایآ   , دـنهد یم  يار  وا  هب  تیرثکا  هکلب  دـننک  یمن  تعیب  یعرـش  مکاح  اـب  مدرم  همه  نو  هک چـ تسه  لاوئـس  نیا  ياـج  دنـشخب  یم 
ماـظن رب  هک  یتالاکـشا  هصـالخ  روـطب  ؟  دراد یتیعورـشم  هچ  تیلقا  نآ  رب  یمـال  ـ ـسا ـم  کا ـت حـ مو حـکـ دـنراد .  يا  هفیظو  هـچ  تـیلقا 
هیرظن ناـمه  هعیـش  ياـهقف  ناـیم  رد  روهـشم  باـصتنا  هیرظن  تسا .  دراو  مه  هیرظن  نـیا  رب  تـسا  دراو  تاـباختنا  رب  ینتبم  کـیتارکومد 

 ; دراد باصتنا )  رد (  تحارـص  مه  هرـس  سدـق  ماما  نانخـس  ـی  ـض بـعـ مینک .  یم  دـییاتار  باصتنا  هیرظن  نامه  زین  اـم  تسا .  باـصتنا 
رارق نم  هک  ار  ناشیا  مداد .  رارق  ریزو  تسخنار  ناشیا  مراد ,  سدقم  عراش  فرط  زا  هک  یتیالو  هطـساو  هب  نم  دـیامرف ( :  یم  ناشیاالثم 

یم هراشا  باصتنا  هیرظن  هب  زین  يرگید  ياهباتک  اهثحب و  رد  و  هی )  ـت فـقـ یـالو با (  رد کـتـ نا  ـ ـش ـ یا (1  ( . ) تسا عاـبتالا  بجاو  مداد , 
رد هـر ـت کـه  ـسا ـن  یا ضر  ینعی فـ  ; تسا ربهر  ندرک  یفرعم  نداد و  تداهـش  عقاو  رد  ناگربخ  شقن  باصتنا )  هیرظن (  طـبـق  دـننک . 
 . دنسانش یمن  ار  وا  مدرم  یلو  تسا ,  هدش  بوصنم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يوس  زا  یمالـسا  هعماج  هرادا  يارب  حلـصا )  هیق  فـ ـی (  نا ـ مز

هعجارم ءالقع ,  شور  تسج .  هرهب  ناگربخزا  دیاب  ییالقع -  قوذ  ياضتقا  هب  زین  یعرش و  هلدا  ربانب  راچانب -  هیقف ,  یلو  ییاسانش  يارب 
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دوخ یگدـنز  نووش  مامترد  سک  چـیه  ار  ـ یز ـت ,  ـسا مدرم  نووش  مامت  رد  یعامتجا  یگدـنز  ياـنبم  ییـالقع )  قوذ  ناصـصختم (  هب 
هعجارم کشزپ  هب  دیاب  يرامیب  ماگنه  هب  همه  الثم  دنک .  یم  دـیلقت  نارگید  زا  یگدـنز  نووش  زا  یـشخب  رد  راچانب  و  تسین ,  رظنبحاص 

ساسا سپ  دـننک .  هعجارم  يرگید  صـصختم  ناکـشزپ  هب  يدراوم  رد  تسا  نکمم  زین  اهکـشزپ  یتح  دـنهد ;  تیمهاوا  رظن  هب  دـننک و 
ییاسان درو شـ رد مـ دوش .  یم  لتخم  یعامتجا  ماظن  دشابن ,  لصا  نیا  رگا  تسا و  راوتسا  لصا  نیا  رب  مدرم  ییالقع  یعامتجا و  یگدنز 

ار هیقف  یلو  طیارش  دنناد و  یمن  يزیچ  تهاقف  زا  مدر  هک مـ ور  نآزا  اما  تسا ,  هدش  نییعت  حلصا  هیقف  سدقم ,  عراش  فرط  زا  زین  ربهر 
یمالـسا يربهر  هلاسم  هچرگ  توغاط ,  میژر  طلـست  نامز  رد  دننک .  یم  عوجر  هربخ  هب  دوخ  ییالقع  قوذ  اب  دـننکزارحا ,  دـنناوت  یمن 

هب یـسکو  تفر  یم  اـیند  زا  دـیلقت  عجرم  یتقو  ینعی  دـندرک ;  یم  ار  راـک  نیمه  دـیلق  ـع تـ جر صیخـشت مـ يارب  مدرم  یلو  دوبن ,  حرطم 
تسا یع  طـبـیـ تسیک .  ملعا  دیلقت  عجرم  دسرپب  یسک  زا  هک  دوب  ددصرد  دنک ,  لمع  ینید  ماکحا  هب  تساوخ  یم  دیـسر و  یم  فیلکت 

نآ دوـمن و  یم  هعجارم  ناتـسا  زکرم  اـی  رهـش  هب  دوـبن ,  یـسانشرس  ملاـع  اتـسور  رد  رگاو  درک  یم  هعجارم  دوـخ  لـحم  ملاـع  هـب  وا  هـک 
هکلب دیبایب ;  ار  حلصا  ات  دیسرپب ,  اه  هربخزا  دنهدب  دای  مدرم  هب  دوبن  يزای  تسا و نـ هتفای  ار  حلـصا  دوش  نئمطم  ات  درک  یم  وجتـسجردق 

تالکشم لح  هار  اهنت  هیقف  یلو  مکح  زین  نونکا  لح  هار  اهنت  هی  ـی فـقـ لو حـکـم  دنداد .  یم  ماجناار  راک  نیا  دوخ  ییالقع  قوذ  اب  اهنآ 
 . دمآ یمن  شیپ  یلکـشم  اهنآ  یعرـش  روما  رد  دندیـسر ,  یمن  يدـحاو  عجرم  هب  مدرم  رگا  نامز  نآ  رد  هک  تواف  نیا تـ اب  تسا ,  ماظن 

شیپ یلکشم  دنـشاب ,  مه  ردارب  رگا  ود  نیا   ; مامت زامن  يرگید  دنادب و  رـصق  زامن  ار  شا  هفیظو  یکی  دنرفـسمه ,  رفن  ود  دین  ضر کـ فـ
ددعت یعامتجا ,  لئاسم  رد  ـا  ما دیآ .  یمن  شیپ  یلکـشم  دـشاب ,  یفالتخا  رگا  مه  اهزیچریاس  ای  تراهط  تساجن و  رد  یتح  دـیآ .  یمن 

هداس لاثم  دوشب .  لمع  نآ  هب  ات  دـشاب ,  هعماج  لوبق  دروم  هک  تسا  يربتعم  یمـسر  يار  کی  هب  زاـین  دروآ و  یم  دوجو  هب  لکـشم  اوتف 
رد دهدب ,  اوتف  نآ  فالخ  رب  يرگید  هیقفاما  هدوب ,  حیحص  جاودزا  نیا  هک  دهدب  اوتف  یهیقف  یصاخ  طیارش  رد  ـر  گا تسا .  جاودزا  نآ 

اجنیا رد  نک .  لمع  تدوخ  دهتجم  ياوتف  قبط  مه  وت  منک و  یم  لمع  مدوخ  دهتجم  ياوتف  قبط  نم  دـیوگب  دـناوت  یمن  نز  تروص  نیا 
دیاب مدرم  رثکا  تسا .  روط  نیمه  زین  یسایس  لئاسم  دننک .  لمع  وا  ياوتف  هب  دنـشاب و  هتـشاد  لوبق  ار  وا  رفن  ود  ره  هک  دشاب  یـسک  دیاب 
عجرم ياوتف  هب  سک  ره  دنوش و  هدنکارپ  لاح -  ـن  یا رد  مدر -  ـر مـ گا دهدب .  رظن  هعماج  یلک  لئاسمرد  هک  دنشاب  هتشاد  لوبق  ار  یسک 

ات میـسرب ,  يدحاو  صخـش  هب  ات  مینک  شالت  ردق  نآ  تسا  يرورـض  نیار  ـ با بـنـ دوش .  یم  لتخم  عامتجا  ماظن  دـنکب ,  لمع  دوخ  دـیلقت 
هعماج تدحو  ظفح  هیقف  یلو  یمالـسا و  مکاح  یلـصا  هفی  ـ ظو دوش .  یم  داجیا  یگدـنکارپ  هنرگو  دوش  نیمات  یمالـسا  هعماج  حـلاصم 

دنم ماظن  لکش  هب  ناگربخ  هب  هعجارم  ترورض  نیاربانب ,  ناگربخ  سلجم  یلمع  هاگ  ـ یا جـ تسا .  یمالسا  تما  حلاصم  نیمات  یمالسا و 
مدرم ودنک  یم  دییات  ار  طیارش  دجاو  نابلطواد  تیحالـص  نابهگن  ياروش  هک  تسا  تروص  نیا  هب  امروش  رد کـ نآ  ما  نـظـ دش .  هتـسناد 

اب ناـنآ  دـنوش و  یم  هتفریذـپ  ناـگربخ  سلجم  تیوضع  هب  دـندوب  رادروخرب  يرتشیب  ءارآ  زا  هک  یناـس  کـ دـننک .  یم  باـختنا  ار  ناـنآ 
مدرم هب  ییاسانش و  تسا  رت  هتسیاش  نارگید  زا  یمالسا  هعماج  يربهر  يارب  مزال  طیارش  زارحااب  هک  ار  یسک  ـه  نالوئ ـ ـس يا مـ ـیـهـ ـسرر بـ
دارفا يارب  شخب  نانیمطا  نظ  نیرتالاب  دـنهدب ,  تداهـش  يدرف  ندوب  حلـصا  هب  ناگربخ  عطاق  تیرثکا  هک  ییا  رد جـ دـننک .  یم  یفرعم 
یلبق لاثم  ور کـه  نآ  زا  دنراذگ .  یم  مارتحا  نآ  هب  دنناد و  یم  ربتعم  ار  ینظ  نینچ  القع  دـنام .  یمن  یقاب  يا  ههبـش  دـیآ و  یم  تسدـب 

هب یـسک  دـینک  ضر  فـ میریگ .  یم  هرهب  نآ  زا  رگید  راب  دـمهفب ,  ار  ناگربخ  تداهـش  ریثات  دـناوت  یم  ناسنا  هک  تسا  يا  هنومن  نیرتهب 
 , دـنرظن بحاصدوخ  هک  یناکـشزپ  همه  نایم  رد  ـر  گا دـشاب ;  رتقذاح  همه  زا  هک  ددرگ  یم  یکـشزپ  لابندو  هدـش  ـالتبم  یتخـس  ضرم 

دیاب هک  دنام  یمن  یقاب  یکش  ضیرم  نآ  يارب  رگید  تسارت ,  قذاح  رت و  ملاع  ام  همه  زا  کشزپ  نالف  هک  دنیوگب  دصرد  دون  ای  داتـشه 
تسا ملعا  حلصا و  همهزا  درف  نیا  دنهدب  تداهش  سانـش  دهتجم  ناگربخ  رگا  تسا ;  هنوگ  نیا  مه  يربهر  دروم  رد  دنک .  عوجر  وا  هب 

 . دـمآ شیپ  يربهر  مظعم  ماقم  هرابرد  هرـس  سدـق  ماما  ترـضح  تلحر  زا  سپ  هک  يراـک  ناـمه  دوش .  یم  روآ  نیقی  اـهنآ  تداهـش  , 
ناگربخ زا  ملعا ,  حلصا و  صصختم  هب  عوجر  يارب  مدرم  الومعم  هک  تسا  القع  هریس  نامه  ربهر  نییعت  یهقف  يانب  مـ ـکـه ,  نآ ـه  صال خـ
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 . دراد دوجو  نیعرشتم  هریس  یعرش و  هلدا  زا  یناوارف  تادیوم  هریس  نیا  يارب  و  دننک .  یم  لاوئس  ناسانشراک  و 

؟  تسا یعامتجا )  دادرارق  یعون (  ربهر ,  نییعت  يارب  ناگربخ  باختنا  ایآ 

شسرپ

؟  تسا یعامتجا )  دادرارق  یعون (  ربهر ,  نییعت  يارب  ناگربخ  باختنا  ایآ 

خساپ

بترتم نآ  رب  يراثآ  دراد و  ار  دوخ  صاخ  ینابمو  دراد  عویش  برغ  ناهج  رد  هک  تسا  يریبعت  یعامتجا  دادرارق  ای  یعامتجا  دقع  ریبعت 
لوبقار اـه  سانـشرا  نیا کـ اـم  هک  تسا  نیا  مـالعا  سانـشراک ,  رب  ناـنآ  قفاوت  دـننکب  يا  هل  ـ ما ـعـ مد ـنـ هاو ود نـفـر بـخـ ـر  گا دوـش .  یم 
قفاوت نیا  اب  مدرم  هک  تسین  ان  ـن مـعـ یا ـا بـه  ما دراد  یلاکـشا نـ  , دراذگب دقع )  ای (  دادرارق )  ار (  قفاوت  نیا  مان  یـسک  رگا  لاح  میراد , 

 . دنریذپ یم  ار  سانشراک  رظن  هک  تسانعم  نیدب  هکلب  دنشخب  یم  رابتعا  تیعورشم و   , ناگربخ رظن  هب  دوخ 

؟  دنشاب هیقف  ناگربخ  ياضعا  دراد  یترورض  هچ 

شسرپ

؟  دنشاب هیقف  ناگربخ  ياضعا  دراد  یترورض  هچ 

خساپ

تسا يروهمج  تموکح  لکش  هچرگ  میا ,  هتفریذپار  نآ  یمالسا  ياهشزرا  ساسا  رب  تسا و  یمالسا  يروهمج  ام ,  ماظن  هک  ور  نآ  زا 
ینابم هب  نارگید  زا  شیب  هک  دشاب  یـسک  دـیا  ما بـ ـن نـظـ یا سار  رد  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب   , دـشاب یمالـسا  دـیاب  نآ  ياوتحم  اما  , 

یئاسانش هار  ـن  یر بـهـتـ تسا .  ماظن  ندوب  یمالسا  نماض  هک  تسا  هیقف  تیالو  هلاسم  نامه  نیا  و  دشاب ,  انشآ  نآ  يارجا  هوحن  مالـسا و 
دـسر یم  رظن  هب  تسا ,  تیالو  ماقم  يدـصت  يارب  بسانم  درف  صیخـشت  ناگربخ  سلجم  یلـصا  راک  هکنیا  هب  هجوت  اب  لاـح  صـصختم 

نم و زا  رگا  الثم  دنراد ;  یتسد  تهاقف  رد  دوخ  هک  دنـشاب  یناسک  ناگرب  يا خـ ـ ـض ـ عا هک  تسا  نیا  هار  نیرت  هنافـصنم  نیرت و  هنالقاع 
هدهع زا  لاوئ  ـن سـ یا باوج  ینعی  میورب ,  تاضق  غارس  دیاب  خساپ  نیرتهب  تفایرد  يارب  اعطق  تسیک ,  ناریا  یضاق  نیرته  دنسرپب بـ امش 

رگا نینچمه  دنشاب .  هتشاد  عوضوم  نیا  رد  يرحبت  دوخ  هک  دننک  یفرعمار  یضاق  نیرتهب  دنناوت  یم  یناسک  طقف  دیآ ,  یمنرب  یسک  ره 
 ) حلصا صیخشت  ناوت  یناسک  تفرگ .  هاگشناد  ناداتسا  زا  ار  باوج  دیاب  تسیک ,  هتشر  نالف  رد  هاگـشناد  داتـسا  نیرتهب   : دنیوگب ام  هب 
 - اهیگژیو نآ  زا  دنشاب و  هتشاد  بصنم  ماق و  نآ مـ ـط  یار زا شـ يا  هرهب  دوخ  هک  دنرادار  هیقف  تیالو  ماقم  يدصت  يارب  نیرت )  هتـسیاش 

هدـمآ نوناـق  رد  هچنآ  اریز  تسا -  تهاـقف  هیقف  یلو  یگژیو  نیرتـم  ور کـه مـهـ نآ  زا  دنـشاب .  دـنم  هرهب  رت -  نییاـپ  هبترم  رد  دـنچره 
یم مینک  تواضق  هنافـصنم  رگا  دنرادار .  راک  نیا  تیحالـص  هک  دنـشاب  یئاهقف  دیاب  ناگربخ  ياضعا  نیاربانب ,  تسا -  هیقف )  تیالو ( 
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ییانـشآ زا  هتفرگرب  هک  ناـگربخ  تسرد  راـک  زا  ینـشور  هنوـمن  تسا .  هیقف  یلو  صیخـشت  يارب  هار  نیرتـلوقعم  نیرتـهب و  نـیا  مـیمهف 
مدرم مومع  رگا  دوب ;  ماما  ترضح  تلحر  زا  سپ  يربهر  مظعم  ماق  تـعـیـیـن مـ ـت ,  ـسا ير  ـبـ هر يارب  بسانم  درف  تخانـش  تهاقفاب و 

هب تعاس  دنچ  یط  رد  ناگربخ  اما  دنتـسناوت ,  یمن  دـننک ,  یئاسانـشار  يربهر  يارب  بسانم  یـصخش  عا  ـ ـضوا نآ  رد  ـتـنـد  ـساو مـی خـ
یلبق تخانش  اب  دنتسه و  زین  يوقت  یلاع  هبترم  ياراد  دنتهاقف ,  ماقم  ياراد  ناگربخ  ياضعا  نآ کـه ,  نوز بـر  ـ فا دندیـسر .  یعطق  هجیتن 

 . تسا زیچان  رایسب  دنریگب ,  رارق  اه  يزاسوج  تاغیلبت و  ریثات  تحت  هکنیا  لامتحا  ور  نیا  زا  دنریگ ;  یم  میمصت  دارفا  زا 

؟  دنرادن هار  سلجم  نادب  نارگ  هشیدنا  ناصصختم و  رگید  دنناهیقف و  طقف  ناگربخ ,  سلجم  ناگدنیامن  ار  چـ

شسرپ

؟  دنرادن هار  سلجم  نادب  نارگ  هشیدنا  ناصصختم و  رگید  دنناهیقف و  طقف  ناگربخ ,  سلجم  ناگدنیامن  ار  چـ

خساپ

هک هدش  هدرمشرب  یطیارش  هیقف  یلو  يارب  یساسا  نوناق  رد  هک  دوش  یم  حرطم  يدج  تروص  هب  يا  ههبش  لاوئس و  اریخا  هکنآ  حیـضو  تـ
هجوت دـیاب  نآ .  هرادا  ناوت  هعماج و  حـلاصم  صیخـشت  ینعی  ندوب ;  ریدـم  ربدـمو و  تلادـع  تهاقف ,  دوش :  یم  هصالخ  طرـش  هس  رد 
یخرب صیخـشت  ناوت  دوخ ,  یملع  تیعقوم  هب  هتـسب  دنا ,  هدش  هتفرگ  رظن  رد  ربهر  باختنا  يارب  ناگربخ و  ناونع  هب  هک  ییاهقف  تشاد 
يرورض نیاربا ,  بـنـ تسا .  یهقف  تیحالـص  نیرتالاب  ياراد  هقفا و  یـسک  هچ  دنهد  صیخـشت  دنناوت  یم  طقفاهنآ  دنراد .  ار  طیارـش  زا 

 , تلادـع لثم  طیارـش  رگید  زارحا  ناوت  دوخ  تیعقومو عـلـمـی  صـصخت  اب  ات  دـنریگ  ياج  ناگربخ  رامـش  رد  زین  يرگید  ناسک  تسا 
نوگانوگ ياه  هتشر  ناصصختم  زا  ناگربخ  دراد  ترورض  ور  ـن  یا زا  دنشاب .  هتشاد  ار  تسایس  اب  یفاک  ییانـشآ  تیربدم و  تیریدم و 

هس هچرگ   : تفگ دیاب  ههبش  نیا  خساپ  رد  دنهد .  صیخشت  ار  يربهر  نووش  طیارش و  اهیگژیو و  زا  یـشخب  هتـسد ,  ره  دنوش و  شنیزگ 
دیاب ربهر  ایناث :  تسا .  رتمهم  اهنآ  زا  یکی  هکلب  درادـنرابتعا ,  مه  ضرع  رد  طرـش  هس  نیا  الوا :  یلو  هدـش ,  رکذ  هیقف  یلو  يارب  طرش 
رظن زا  مه  یسک ,  هچ   , دنتسه طیارش  نیا  دجاو  هک  یناسک  نایم  رد  مینیبب  نونکا  دشاب ,  هتـشاد  ار  طرـش  هس  نیا  زا  کی  ره  باصن  دح 

هتـشر ناصـصختم  روضح  رگا  ؟  تسا رتشیب  مادـک  رد  لماع  هس  نیا  ـنـد  یآر تسا و بـ لضفا  هعماـج ,  تیریدـم  مه  اوقت و  مه  تهاـقف و 
 - هیقف یلو  یـسایس  یگتـسیاش  صیخـشت  يارب  تیحالـص  مدع  ضرفاب  اهنآ -  و  میتسناد ,  مزال  ناگربخ  سل  رد مـجـ ار  نوگانوگ  ياه 

هتـسیاش ار  وا  ام   , تسا رتشیب  شتهاقف  ـف )  لا ياقآ (  نوچ  دنتفگ  درادن و  ار  مزال  باصن  دح  تسایـس  رظنزا  هک  دندرک  نییعت  ار  یهیقف 
 ; تسا نارگید  زا  رتـشیب  شتـسایس  نوـچ  مینک ,  یم  باـختنا  ار   ( ب ياـقآ (  اـم  دـنتفگ  نارادمتـسایس  هورگ  مـیناد ;  یم  نارگید  زا  رت 
رب ـ هر هساـی  دـیآ ؟  یم  تسد  هب  يا  هجیتن  هچ  تسا ,  رتشیب  شیاوقت  نوچ  مینک ,  یم  با  ـتـخـ نا ار  ج )  يا (  ـ قآ اـم  دـنتفگ  مه  نیـسدقم 

ضرف نیا  سپ  دنرب -  زا پـیـش نـمـی  يراک  هس ,  نآ  کش  یب  هک  تیریدم -  یموس  دراد و  اوقت  یمود  دراد ,  تهاقف  یکی  هک  میراد 
هک سکع ;  ربای  میهد و  حیجرت  ار  اوقت  یب  هّللابذایعلا  تسای و  یهیقف بـی سـ الثم  میهدب ;  حیجرتار  هس  نآ  زا  یکی  دیاب  ای  تسا ;  لطاب 

هربخ و هتسد  هس  يربهر  ناگربخ  يارب  ناوت  یمن  میریگ  یم  هجیت  نـ دوش .  یمن  تیاعر  یمالـسا  تما  مالـسا و  حلاصم  زین  ضرف  نیا  رد 
هـس زا  يا  هبترمدیاب  يربهر  ناگربخ  هکلب  دـننک ;  باختنا  ار  یکی  دوخ ,  هتـشر  اب  بسانتم  مادـک  ره  هک  تفرگ ,  رظن  رد  ار  صـصختم 

ار یـسک  دوخ  نایم  زا  دیاب  اهنآ  اریز  اوقت .  زا  زین  یعامتجا و  حـلاصم  هب  یهاگآ  زا  تهاقف ,  زا  یباصن  دـح  ینعی  دنـشاب ;  اراد  ار  طرش 
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دح هک  یطرـش  هس  نآ  سپ  دننک .  باختنا  ار  یـسک  دوخ  عمج  زا  جراخ  ناگربخ  دـتفا  یم  قافتا  تردـنب  دـننک .  باختنا  يربهر  يارب 
هب يانـشآ  لداع و  هیقف ,  دیاب  ناگربخ  سلجم  ياضعا  دشاب .  دـیاب  زین  ناگربخرد  رتلزان  هبترم  رد  تسا ,  ربهر  رد  شلماک  هبترم  العا و 
زا دـنا و  هیقف  طقف  هک  دنتـسه  یناـسک  لـثم  دنتـسین ,  هیقف  دنرادمتـسایس و  افرـص  هک  یناـسک  نیاربا  بـنـ دنـشاب .  هعماـج  هراداو  تساـیس 
زا يا  ـبـه  تر ـد مـ جاو نا ,  ـ گر خـبـ دنشاب .  هتشاد  یشقن  ربهر  نییعت  رد  دنناوت  یمن  هک   , دنرادن اوقت  الـصا  ای  دنروآ ,  یمنرد  رـس  تسایس 
دح دـیاب  هتبلا  دنـشاب .  هتـشادار  يربهر  طیارـش  زا  يا  هبترم  ناشدوخ  دـیاب  دـننک ,  یم  نییعت  ار  ربهر  هک  یناگربخ  سپ  يربهر  طـیارش 

یتیعقوم رد  ـت  ـسا حـتـی مـمـکـن  دنکن .  ادـیپ  ققحت  هک  یلآ  هدـیا  ضرف  کی  هن  دـشاب ,  ارجا  لباق  المع  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  یباصن 
تر ـ ـض نا حـ ـ مز رد  دشاب .  نارگیدزا  شیب  تیریدم  تلادع و  تهاقف ,  زا  شتازایتما  دنیآرب  عومجم  اما  دشابن ,  نارگیدزا  رت  هیقف  ربهر 

بجاو ربهر  ار  ناشیا  لاح  نامه  رد  اما  دنت ,  ـسـ ناد ملعا نـمـی  ار  ماما  ودندوب  رگید  عجارم  دلقم  هک  دندو  ـی بـ نا هر کـسـ ـ ـس سد  ما قـ ـ ما
تیریدم و تلادع و  تهاقف ,  يربهرطیارش -  هعومجم  دندوب و  هدرک  زارحا  وا  رد  ار  ـت  ها طیارش فـقـ لقاال  ینعی  دنتسناد ,  یم  هعاطالا 
 , دـشاب نیرتـهب  زین  تیریدـم  رد  دـشاب و  یقتا  هقفا و  ربـهر  رگا  هت  ـبـ لا دـندید .  یمرتـشیب  ماـما  رد  ار  هعماـج -  حـلاصم  هـب  ندوـب  هاـگآ 
هس يایازم  عومجم  یلو  دوبن ,  العا  دحرد  طیارش  نیا  زا  یکی  رد  یصخش  میت و  ـ ـشاد يدر نـ رگا چـنـیـن فـ اما  دراد ;  حیجرت  نارگیدرب 

تلادـع تهاـقف ,  باـصن  دـح  دـیاب  دـننک ,  یم  نییعت  ار  وا  هک  مـه  ینا  ـ ـس کـ دـشاب .  ربهردـیاب  دوـب ,  رتـشیب  نارگید  زا  وا  یهقف  هناـگ 
 , ندوب ـی  مال ـ سا دنشاب .  هتشاد  ار  داهتجا  لقادحروکذم  طیارش  رد  دنشاب و  هتشاد  ار  یعامتجا  یـسایس و  لئاسم  هب  ییانـشآ  تیریدم و  ,

رظن زا  هک -  تسا  نیا   , میزادرپ یم  نآ  لیصفت  هب  نونکا  تفر و  هراشا  نآ  هب  خساپ ,  زاغآ  رد  هک  يرگید  هتکن  ماظن  رـصنع  نیرت  یلاع 
رد تیریدم  تسا .  مالسا  دهد ,  یم  لیکشت  ار  ماظن  یلصا  رصنع  هچنآ  میدقتعم  ام  دنتـسین .  ناسکی  شزرا ,  رد  روکذم  طرـش  هس  ام - 

نیا زا  سپ  دشابنریدم .  تکلمم  لوا  صخش  تسین -  یمالـسا  ناشماظن  هک  اهروشک -  رگید  رد  هک  تسین  نانچ  تسه .  اهروشک  همه 
دیکات نآ  رب  همه  زا  شیب  هچنآ  ینعی  تسا ;  ندوب  یمالـسا  ام  ماظنو  روشک  هژیو  ـبـغـه  ـص زا و  ـتـیـ ما میرادن .  نارگید  رب  يزایتما  تهج 

و هیقف ,  یلو  مییوگ :  یمور  نیا  زا  تسا ;  تهاقف  تسا ,  مزال  هم  زا هـ ـبـر بـیـش  هر يار  ـچـه بـ نآ تسا .  ماظن  ندوب  یمالـسا  مینک  یم 
ام ـیـد  کا پـس تـ دشاب .  انشآ  تسایس  هب  دیاب  هچرگ  سایس ,  یلو  مییوگ  یمن  دشاب .  زین  لداع  دیاب  ربهر  هتبلا  لداع ;  یلو  مییوگ :  یمن 

مالسا هک  دننک  یم  لاکـشا  هتب  ـ لا سانـش .  مالـسا  ینعی  هیقف ;  تسا و  مالـسا  ام  ماظن  رد  یلـصا  رـصنع  هک  تسور  نآ  زا  هیقف ,  هملک  رب 
ماکحا هب  ییانشآ  تهاقف ,  یحالطصا  يانعم  هک  یلاح  رد  دیرب ,  یم  مان  سانش )  مالسا  ناونع (  هب  هیقف  زا  امش  دراد و  ینوگانوگ  مولع 

تسا مزال  تس ,  لاجر هـ ثیدح و  ملع   , ریـسفت هفـسلف ,  مالک ,  تاداقتعا و  هدنریگرب  رد  مالـسا  هکنیا  هب  هجو  پـس بـا تـ تسا .  یعرف 
رد یمالسا .  مولع  ياه  هخاش  رگید  رد  ناصصختم  ریاس  روطنیمه  دنبای ;  روضحزین  ملکتم  رسفم و  فوسلیف ,  يا  هدع  ناگربخ  نایم  رد 
هب طوبرم  نآ  زا  یشخب   ; دراد ینوگانوگ  ياهشخ  مال بـ ـ ـسا تسا .  تهاقف  تسا ,  رثوم  یمالـسا  ماظن  يارجا  رد  هچنآ   : تفگدیاب خساپ 
هب طوبرم  یـشخب  تسا و  یگداوناـخ  لـئاسم  هب  طوبرم  نآ  زا  یـشخب  تادا ;  ـتـقـ عا زا  ـت  ـسا تراـبع  هک  تسا  یبـلق  ینورد و  لـئاسم 
نآ همه  رد  هیقف  یلو  درادـن  ترورـض  دوش .  هدـناوخ  دـیاب  هنوگچ  زامن  هک  نیا  ای  تراهط ,  تساجن و  لثم   , يدرف ياـهتدابع  لـئاسم و 
هب وا  ییانشآ  نوچ  دشاب ,  ملعا  همه  زا  ربهر  مالسا ,  یسایسو  یعامتجا  ماکحا  رد  هک  تسا  نیا  تسا  طرـش  ـچـه  نآ دشاب .  ملعا  اهـشخب 

تهاقف دنا و  مهمزین  مالسا  ياهشخب  ریاس  ـبـتـه  لا دهد .  یم  تهج  هعماج ,  هرادا  مدرم و  يربهار  هب  مالـسا ,  یـسایس  یعامتجا و  ماکحا 
صوصخب مالـسا ,  یهقف  ماکحا  دراد ,  تلاخد  اجنیا  رد  عوضومو  مکح  ـبـت  ـسا هب مـنـ هچنآ  اما  دوش ,  یم  زین  اهنآ  لماش  ماع  يانعم  هب 

 . تسا یعامتجا  یسایس و  لئاسم 

؟ تسیچ ناگربخ  ياضعا  طیارش 

شسرپ

زا 405قوقح هحفص 149 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شسرپ

؟ تسیچ ناگربخ  ياضعا  طیارش 

خساپ

تفرگ رظن  رد  ار  یباصن  ّدح  دیاب  هتبلا  دنـشاب . هتـشاد  ار  يربهر  طیارـش  زا  يا  هبترم  ناشدوخ  دیاب  دننک  یم  نییعت  ار  ربهر  هک  یناگربخ 
ياضعا دوخ  تیریدم »  » و تلادع » «، » تهاقف  » ینعی تسا  يربهر  باختنا  رایعم  هک  یلـصا  طرـش  هس  نآ  ینعی  دشاب . ارجا  لباق  المع  هک 

دنیآرب عوـمجم  اـب  یلو  دـشابن  رت  هیقف  نارگید  زا  ربـهر  یتـّیعقوم  رد  تسا  نکمم  هچرگ  دنـشاب . اراد  ار  طورـش  نـیا  زا  هـبترم  ناـگربخ 
تیریدم تلادع و  تهاقف ، باصن  ّدح  دیاب  ناگربخ  ياضعا  سپ  دشاب . نارگید  زا  رت  هتـسیاش  تیریدم  تلادـع و  تهاقف و  زا  شزایتما 

تالاؤس هب  خساپ  شخب  (. ) 1) دنشاب هتشاد  ار  داهتجا  لقادح  روکذم  طیارش  رد  دنشاب و  هتشاد  ار  یعامتجا  یسایس و  لئاسم  اب  ییانـشآ  و 
2ـ ـ . يدزی حابصم  هللا  تیآ  اه ، خساپ  اه و  شسرپ  باتک  زا  راصتخا  اب  لقن   - 1  ـــــــــــــــــــــ )

هچ ات  ارچ و  تلع و  هچ  هب  تسا  تبثم  باوج  رگا  دراد ؟ دوجو  يربهر  ياهراک  مامت  رب  ناگربخ  سلجم  تراظن  رب  ینبم  یلصا  یساسا  نوناق  رد  ایآ 
؟ تسا راگزاس  هیقف  هقلطم  تیالو  اب  نیا  ایآ  دح ؟

شسرپ

تلع و هچ  هب  تسا  تبثم  باوج  رگا  دراد ؟ دوجو  يربهر  ياهراک  مامت  رب  ناگربخ  سلجم  تراظن  رب  ینبم  یلصا  یساسا  نوناق  رد  ایآ 
؟ تسا راگزاس  هیقف  هقلطم  تیالو  اب  نیا  ایآ  دح ؟ هچ  ات  ارچ و 

خساپ

طیارش و ییاسانش  صیخشت و  يهفیظو  يربهر  ناگربخ  سلجم  ناریا  یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  مهدزای  دصکی و  لصا  ساسا  رب 
دعب نینچمه  دراد و  هدهع  رب  ار  ندوب ) ّربدم  ریدم و  تلادع و  تهاقف ،  ) تسا هدرمـش  رب  هیقف  یلو  يارب  یـساسا  نوناق  رد  هک  ار  یتافص 

طیارش نآ  ءاقب  يربهر و  راتفر  لامعا و  رب  تراظن  يهفیظو  زین  يربهر  نارود  لوط  رد  هیقف ، یلو  ناونع  هب  طیارشلا  دجاو  هیقف  یفرعم  زا 
یفخم يأر  اب  لاس  ود  تدـم  يارب  رفن  تفه  زا  بکرم  ار  قیقحت  تئیه  دوخ  ياضعا  نایم  زا  ناگربخ  نآ ، روظنم  هب  دراد و  هدـهع  رب  ار 

دـصکی لصا  اب  هطبار  رد  ار  مزال  عالطا  هنوگ  ره  تسا  فظوم  تئیه  دنیامن . لمع  نوناق  نیا  رد  روکذم  فیاظو  هب  ات  دنیامنیم  باختنا 
هطبار نیا  رد  هلـصاو  ياهـشرازگ  مقـس  تحـص و  هب  تبـسن  نینچمه  دیامن ، لیـصحت  یعرـش  نیزاوم  نیناوق و  يهدودحم  رد  مهدزای  و 

سلجم هب  قـیقحت  تئیه  شرازگ  هئارا  زا  سپ  دـیامن . تاـقالم  يربـهر  ماـقم  اـب  دـنادب  مزـال  هک  یتروـص  رد  دـنک و  یـسررب  قـیقحت و 
هب لمع  عوضوم و  صیخـشت  رد  مزال  باصن  تشاد . دهاوخ  ار  دوخ  زا  عافد  قح  هدش  هئارا  شرازگ  صوصخ  رد  يربهر  ماقم  ناگربخ ،

ناوتان يربهر  هفیظو  ماجنا  زا  ناگربخ  صیخـشت  هب  ربهر  هاگره  دـشابیم . بختنم  ناگدـنیامن  موس  ود  يارآ  مهدزاـی ، دـصکی و  لـصا 
ددـعتم یعرـش  یلقع و  لیالد  ياراد  هلأسم  نیا  هک  تفگ  دـیاب  عوضوم  نیا  ییارچ  هب  خـساپ  رد  اما  دوشیم . راـنکرب  دوخ  ماـقم  زا  دوش 

، يربهر ندوبن  موصعم  نینچمه  وس و  کی  زا  هعماج  يربهر  لـئاسم  تیـساسح  لـیلد  هب  هک  دـنک  یم  مکح  لـقع  هنومن  ناونع  هب  تسا .
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زا دسرب . لقادـح  هب  زین  اهاطخ  نیرتکچوک  لامتحا  ات  دوش  هتفرگ  رظن  رد  يربهر  رب  تراظن  لرتنک و  يارب  قیقد  ياه  مزیناکم  تسا  مزال 
، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیلوؤسم ، ناربهر و  درکلمع  رب  تراـظن  دروم  رد  يددـعتم  ياـه  هیـصوت  زین  ینید  یناـبم  رد  رگید  يوس 
رد هیقف  هقلطم  تیالو  اریز  دراد  يراگزاس  هیقف  هقلطم  تیالو  اب  الماک  هلأـسم  نیا  رگید  يوس  زا  و  دراد . دوجو  ناـمکاح و ...  تحیـصن 

ساسا نیا  رب  دراد . تیالو  لامعا  قح  بوچراچ  نیا  رد  هیقف  یلو  تسا و  یمالـسا  هعماج  حـلاصم  یعرـش و  دودـح  ماکحا و  بوچراچ 
. دیاین شیپ  اه  بوچراچ  نیا  زا  یفارحنا  هنوگ  چیه  ات  دشاب  هتشاد  تراظن  يربهر  رب  يداهن  تسا  مزال 

، همانزور قیرط  زا  هسلج  نتم  هکنیا  لقادح  ای  دوش ؟ یمن  شخپ  مدرم  يارب  ًامیقتسم  یمالـسا  ياروش  دننام  لقادح  ناگربخ  سلجم  تاسلج  ارچ 
مه دنشاب و  علطم  ماظن  نیلوؤسم  لاوحا  لامعا و  زا  دیاب  مدرم  داحآ  نیملـسم ، هعماج  رد  : رکذت ( ؟ دسر یمن  مومع  عالطا  هب  امیـسو و ... ادص 

ئا ةریس  هکنیا 

شسرپ

قیرط زا  هسلج  نتم  هکنیا  لقادح  ای  دوش ؟ یمن  شخپ  مدرم  يارب  ًامیقتـسم  یمالـسا  ياروش  دننام  لقادـح  ناگربخ  سلجم  تاسلج  ارچ 
علطم ماظن  نیلوؤسم  لاوحا  لامعا و  زا  دیاب  مدرم  داحآ  نیملسم ، هعماج  رد  : رکذت ( ؟ دسر یمن  مومع  عالطا  هب  امیسو و ... ادص  همانزور ،

. دنوش یم  هدامآ  صاصق  يارب  عمج  رد  دوخ  ) لوسر ترضح  هک  یئاج  ات  تسا ؛ نیا  زا  یکاح  دوخ  ) راهطا همئا  ةریـس  هکنیا  مه  دنـشاب و 
(. دنریگ یم  رارق  داقتنا  دروم  ور  رد  ور  دجسم  رد  ) ریما ترضح 

خساپ

یم شخپ  دراد  يداع  تاسلج  سلجم  هک  یعقاوم  رد  هکلب  دوش  یمن  شخپ  میقتـسم  تروصب  هشیمه  یمالـسا  ياروش  سلجم  تاـسلج 
تسا هدرک  هیصوت  نآ  هب  مالسا  هک  یلیاسم  زا  یکی  دوش . یم  رشتنم  رابخا  تاسلج  دروم  رد  شرازگ  کی  دح  رد  دراوم  ریاس  رد  دوش و 
طاقنو درک  حرطم  ینلع  تروصب  ار  روشک  لیاسم  مامت  ناوتب  زورما  هدـیچیپ  یـسایس و  طیارـش  رد  هک  تسین  هنوگنیاو  تسا  ّرـس  نامتک 

دراد هک  یفیاظو  هب  هجوت  اب  ناگربخ  سلجم  اذـل  دـننک . هدافتـسا  ءوس  اهنآ  ات  هداد  رارق  نایناهج  دـید  ضرعم  رد  ار  دوخ  توق  فعض و 
ناگربخ سلجم  ياهتیرومأم  ياتـسار  رد  لاـس  لوط  رد  هک  ار  اهنویـسیمک  جـیاتن  دوش  یم  رازگرب  هناـیلاس  تروصب  هک  تاـسلج  نیا  رد 
صتخم نیا  دنک و  یم  رشتنم  تسا  مزال  هک  ار  تاعالطا  زا  یشخب  يا  هینایب  رودص  اب  تیاهن  رد  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  دنا  هدوب  لاعف 
میقتسم تروصب  هاگ  چیه  زین  اه  هناخترازو  ریاسو  نابهگن  ياروش  تاسلج  تلود ، تاسلج  هیئاضق ، ةوق  تاسلج  تسین . ناگربخ  سلجم 

. دسر یم  مومع  عالطا  هب  ربخ  شرازگ و  کی  دح  رد  هکلب  دوشیمن  شخپ 

؟  تسیچ يربهر  ناگربخ  سلجم  تارایتخا  فیاظو و 

شسرپ

؟  تسیچ يربهر  ناگربخ  سلجم  تارایتخا  فیاظو و 
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خساپ

زا ربهر  هاگره  مهدزای  دـصکی و  لصا  بجوم  هب  تسا و  ناگربخ  هدـهع  هب  ربهر  نییعت  یـساسا ، نوناق  متفه  دـصکی و  لـصا  بجوم  هب 
زاغآ زا  دوش  مولعم  ای  ددرگ ، مهن  دـصکی و  مجنپ و  لوصا  رد  روکذـم  طیارـش  زا  یکی  دـقاف  ای  دوش ، ناوتان  دوخ  ینوناق  فیاظو  ماـجنا 

درکلمع یسررب  دروم  رد  تسا . ناگربخ  هدهع  هب  رما  نیا  صیخشت  دش . دهاوخ  رانکرب  دوخ  ماقم  زا  تسا ، هدوب  طیارـش  زا  یـضعب  دقاف 
J .} دینک لاؤس  سلجم  نآ  هناخریبد  زا  دیاب  ار  نآ  تایئزج  نکیل  تسا ؛ هداد  ماجنا  ییاهتیلاعف  ناگربخ  سلجم  يربهر ،

؟ دنیامن تراظن  يربهر  درکلمع  رب  دنناوت  یم  فانصا  رگید  ناگربخ ,  سلجم  نادهتجم  زا  ریغ  ایآ 

شسرپ

؟ دنیامن تراظن  يربهر  درکلمع  رب  دنناوت  یم  فانصا  رگید  ناگربخ ,  سلجم  نادهتجم  زا  ریغ  ایآ 

خساپ

ریاس هب  تبـسناما  و  ندوب . ربدـم  ریدـم و  تلادـع و  تهاقف ، زا : دـنترابع  هدـیدرگ  نیعم  ربهر  يارب  هک  یطیارـش  یـساسا  نوناق  ساـسارب 
اساسا هن  لوادتم و  لومعم و  يزیچ  نینچ  هن  اتداع  ایند  ياجک  چیه  رد  تفگ  دیاب  اهنآ  ریغ  يداصتقا و  یماظن و  لئاسم  ریظن  اهصـصخت 
یلخاد یساملپید  یسایس و  لئاسم  رد  هتشکراک  صصختم  سانشراک و  مه  دشاب ، یماظن  روما  صـصختم  مه  رفن ، کی  هک  تسا  نکمم 

یعامتجا و نالک  تیریدم و  هلأسم  اتدـمع  اهروشک  یـسایس  ناربهر  رد  هکلب  دـشاب ، هربخ  رظن و  بحاص  روما  همه  رد  و  یجراخ و ... و 
، یماظن لئاسم  ریظن  لئاسم  ریاس  رد  يریگمیمـصت  يارب  دوشیم و  دادـملق  مهم  هک  تسا  یجراخ  یلخاد و  تسایـس  لـئاسم  هب  ییانـشآ 

کی هک  مه  ام  ماظن  رد  دوشیم . هدافتسا  صـصختم  هربخ و  نیما و  نارواشم  ياههورگ  زااهنآ  ریغ  هعـسوت و  هب  طوبرم  لئاسم  يداصتقا ،
تهاقف و یگژیو  نآ  دشاب و  هتشاد  زین  يرگید  یگژیو  کی  دیاب  ایند ، لومعم  یـسایس  ناربهر  ياهیگژیورب  هوالع  تسا  یمالـسا  ماظن 

هتـشاد یـصصخت  قیمع و  یهاـگآ  هدوـب و  رظنبحاـص  اصخـش  ربـهر  تسین  مزـال  دراوـم  نیا  زا  ریغ  هب  تبـسن  اـما  تسا . یـسانشمالسا 
تاراـیتخا فیاـظو و  هدـهع  زا  فـلتخم  ياـههنیمز  رد  يوـق  صـصختم و  نیما ، نارواـشم  هورگ  زا  يریگهرهب  اـب  دـناوتیم  هـکلب  ، دـشاب

زا معا  ماـظن  یلک  ياهتسایـس  اهیـشم و  طـخ و  نییعت  اوق ، لـک  یهدـنامرف  دـننام  تسا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  يو  يارب  هک  ینوگاـنوگ 
نانادقوقحو ءاهقف  زا  ریغ  هب  دـیاب  ایآ  هک  نیا  تراـظن و  دروم  رد  اـما  دـیامن . يریگمیمـصت  هدـمآرب و  یـسایس و ... یماـظن ، يداـصتقا ،

یلـصا رـصنع  هک  هچنآ  ًالوا  تفگدیاب : دـنیامن ؟ تراظن  ناشیا  درکلمع  رب  هتـشاد و  روضح  ناگربخ  سلجم  رد  زین  فلتخم  ناصـصختم 
ریاس رب  ام  ماظن  زایتما  ثعاـب  تسا و  هتفاـیرولبت  هیقفیلو  رد  تلادـع  تهاـقف و  طرـش  ود  رد  هک  تسا  مالـسا  دـهدیم  لیکـشت  ار  ماـظن 

داهتجا تهاقف و  ینعی  هتـشر  نیا  رد  صـصختم  ناشدوخ  هک  دـیآیم  رب  یناسک  هدـهع  زا  ربهر  رد  یگژیو  نیا  زارحا  دوشیم و  اـهماظن 
یکی ساسا  نیا  رب  دراد و  تیمها  ربهر  صخش  رد  مه  ناگربخ و  رد  مه  زور  یعامتجا  لئاسم  تسایس و  هب  تبسن  ییانـشآ  ایناث  دنـشاب .

یـساسا نوناق  قبط  رب  هک  اجنآ  زا  اثلاث  دـشابیم . یـسایس  یعامتجا و  لئاسم  هب  تبـسن  ییانـشآ  یهاـگآ و  ناـگربخ  ياـضعا  طیارـش  زا 
ماجنا ربهر  هلیـسو  هب  اهنآ  ریغ  یـسایس و  یماظن ، ، يداصتقا زا  معا  ماـظن  یلک  ياهتسایـس  اهیـشم و  طـخ و  نییعت  اوق ، لـک  یهدـنامرف 

هک قیقحت  نویسیمک  اصوصخ  ناگربخ  سلجم  ياهنویسیمکرد  وا ، فیاظو  ربهر و  حیحص  درکلمع  رب  تراظن  يارب  ناگربخ  دریگیم ،
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هدومن توعد  یماظن و .. يداصتقا ، یسایس و  نارظنبحاص  ناصصختم و  زا  اهتروشمرد ، تسا و  يربهر  طیارش  فاصوا و  ءاقب  بقارم 
نامکاح تحیـصن  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناناملـسم  همه  فیاظو  زا  یکی  اعبار : دـنوشیم . علطماـهنآ  یـسانشراک  تارظن  زا  و 

قیرط زا  ار  دوـخ  تارظن  دـنناوتیم  ناصـصختم  ریاـس  مدرم و  و  یموـمع ) تراـظن   ) دـشابیم ناـنآ  زا  هدـنزاسو  ملاـس  حیحـص ، داـقتناو 
ياهصـصخت دوجو  اقطنم  هک  دوشیم  هظحـالم  بیترتنیدـب  دـنیامن . لـقتنم  لوؤسم  ياههاگتـسد  تموکح و  هب  بازحا و ... اـههناسر ،

مزال و باصن  دح  هک  يدارفا  باختنا  درادـن و  یترورـض  نآ  ياضعاو  يربهر  ناگربخ  سلجم  رد  اهنآ  ریغ  يداصتقا و  یماظن ، فلتخم 
صیخشت نییعت و  يارب  دنـشاب ، هتـشاد  للملانیب  هعماج و  زور  یعامتجا  یـسایس و  لئاسم  هب  تبـسن  یهاگآ  اوقت و  داهتجا و  رد  ار  یفاک 

یماظن ياهیهاگآ  دـنمزایناوق  لک  یهدـنامرف  نوچ  ییاهتیلوؤسم  نآ  رب  نوزفا  تسا . یفاک  ناـگربخ  سلجم  طـسوت  هیقفیلو  ربهر و 
. ارنادیم رد  یماظن  ياهناگی  یهدنامرف  هن  دنکیم  مالعا  ار  حلـص  گنج و  دننام  نالک  ياهتسایـس  عقاو  رد  لک  یهدنامرفاریز  تسین ،

يدهم دمحم  ص 150  هیقف ، تیـالو  هیرظن  هب  ارذـگ  یهاـگن  یلمآ 2 - يداوـج  ص 456  هیقف ، تیـالو  - 1 رتشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب 
یمق يردان 

؟ دیامن لزع  ار  هیقف  یلو  دناوت  یم  يربهر  ناگربخ  سلجم  ایآ 

شسرپ

؟ دیامن لزع  ار  هیقف  یلو  دناوت  یم  يربهر  ناگربخ  سلجم  ایآ 

خساپ

ناگربخ سلجم  تارایتخا  فیاظو و  زا  یکی  نوناق ,  ساسا  رب  تسا  هدش  ینیب  شیپ  یـساسا  نوناق  مهدزایودـصکی  لصا  رد  هلئـسم  نیا 
تـسد زا  يربهر  يارب  ار  مزال  طیارـش  همه  ای  یخرب  دـنهد  صیخـشت  هک  یماگنه  يو  يرانک  رب  لزع و  ربهر و  راـک  رب  تراـظن  يربهر 

رد يرگید  لماع  ای  يرامیب  رثا  رب  ای  هدش  فرحنم  اوقت  تلادـع و  ریـسم  زا  هتـشگ و  هریبک  هانگ  بکترم  هدرکان  يادـخ  الثم " تسا  هداد 
یعامتجا یـسایس و  لئاسم  لیلحت  كرد و  هب  رداق  ای  تسا  هداد  تسد  زا  ار  يداهتجا  تردق  ای  هدـش  عقاو  یللخ  وا  يرکف  ياوق  روعش و 

هیقف يارب  هدش  هدرمـش  تارایتخا  تیالو و  دقاف  ربهر  نآ  رگید  تروص  نیا  رد  تسا  يربهر  يارب  مزال  ییاراک  تیریدم و  دقاف  تسین و 
ص 156 و ص نامه ,  , ) دـنناسر یم  مدرم  عالطا  هب  هدرک و  راـنکرب  امـسر " ار  وا  طیارـش  نادـقف  فشک  زا  دـعب  ناـگربخ  دـشاب و  یم 

(. 157

؟ تسا سلجم  وضع  نانچ  مه  ایآ  داد  تسد  زا  ار  یگدنیامن  طیارش  يربهر  ناگربخ  سلجم  هدنیامن  رگا 

شسرپ

؟ تسا سلجم  وضع  نانچ  مه  ایآ  داد  تسد  زا  ار  یگدنیامن  طیارش  يربهر  ناگربخ  سلجم  هدنیامن  رگا 

خساپ
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نیا ناگدـنیامن  يوس  زا  ناگربخ  سلجم  یگدـنیامن  مزال  طیارـش  نادـقف  دروم  رد  يربهر ، ناگربخ  سلجم  یلخاد  همان  نییآ  ساـسارب 
هب داهنـشیپ  نیا  یـسررب  زا  سپ  هدوب و  قـیقحت » نویـسیمک   » رد حرط  لـباق  ناـگربخ ، سلجم  ناگدـنیامن  زا  رفن  داهنـشیپ 20  اب  سلجم ،
یم هتـشاذگ  يریگ  يأر  هب  سپـس  هدینـش و  نآ  لیالد  تارظن و  ادـتبا  هدـنیامن ، نآ  روضح  تروص  رد  هک  دور  یم  سلجم  ینلع  نحص 

يریگ میمصت  تروص  ره  رد  دوش . یم  رانکرب  یگدنیامن  تمـس  زا  تیحالـص ، نادقف  رب  تیرثکا  يأر  صیخـشت و  تروص  رد  هک  دوش 
(. يربهر 26/7/83 ناگربخ  سلجم  هناخریبد  اب  ینفلت  سامت   ) دوب دهاوخ  ناگربخ  سلجم  ناگدنیامن  ریاس  يریگ  يأر  اب  هنیمز  نیا  رد 

؟ تسا هنوگچ  ناگربخ  سلجم  يوس  زا  يربهر  رب  تراظن  راک  زاس و 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  ناگربخ  سلجم  يوس  زا  يربهر  رب  تراظن  راک  زاس و 

خساپ

طیارش و ییاسانش  صیخـشت و  هفیظو  يربهر  ناگربخ  سلجم  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  مهدزای  دصکی و  لصا  ساسا  رب 
زا دعب  نینچمه  دراد . هدهع  رب  ندوب ) ّربدم  ریدـم و  تلادـع و  تهاقف ،  ) تسا هدرمـش  رب  هیقف  یلو  يارب  یـساسا  نوناق  رد  هک  ار  یتافص 

ار طیارـش  نآ  ياـقب  يربهر و  راـتفر  لاـمعا و  رب  تراـظن  هفیظو  يربـهر  نارود  لوط  رد  هیقف ، یلو  ناونع  هب  طیارـش  دـجاو  هیقف  یفرعم 
یفخم يأر  اب  لاـس  ود  تدـم  يارب  رفن ، تفه  زا  بکرم  ار  قیقحت  تئیه  دوخ  ياـضعا  ناـیم  زا  روظنم  نیدـب  ناـگربخ  تسا . رادهدـهع 

تئیه يربهر : . ناگربخ  سلجم  همان  نییآ  مکی ، هداـم  ساـسا  رب  دـنیامن  لـمع  نوناـق  نیا  رد  روکذـم  فیاـظو  هب  اـت  دـننکیم  باـختنا 
نینچمه دـنک . لیـصحت  یعرـش  نیزاوم  نیناوق و  هدودـحم  رد  مهدزای  دـصکی و  لصا  اب  هطبار  رد  ار  مزال  عالطا  هنوگ  ره  تسا  فظوم 
تاقالم يربهر  ماقم  اب  دنادب ، مزال  هک  یتروص  رد  دنک و  یسررب  قیقحت و  هطبار  نیا  رد  هلصاو ، ياهشرازگ  مقس  تحـص و  هب  تبـسن 

، ناگربخ سلجم  هب  قیقحت  تئیه  شرازگ  هئارا  زا  سپ  يربهر ، ناـگربخ  سلجم  هماـن  نییآ  مکی  هداـم  مود  هرـصبت  ساـسا  رب  و  دـیامن .
لـصا هب  لمع  عوضوم و  صیخـشت  رد  مزال  باـصن  تشاد . دـهاوخ  ار  دوخ  زا  عاـفد  قح  هدـش  هئارا  شرازگ  صوصخ  رد  يربهر  ماـقم 

زا ددرگ ، ناوتان  يربهر  نداد  ماجنا  زا  ناگربخ  صیخـشت  هب  ربهر  هاـگره  تسا . بختنم  ناگدـنیامن  موس  ود  يارآ  مهدزاـی ، دـصکی و 
7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12. داوم ، نامه  . دوشیم رانکرب  دوخ  ماقم 

يرتعیفر هاگیاج  سلجم  نیا  ناگربخ ، يوس  زا  ربهر  بصن  لزع و  لیلد  هب  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  يربهر  ناگربخ و  سلجم  هطبار  یقوقح  هاگدـید  زا 
؟ درادن

شسرپ

هاگیاج سلجم  نیا  ناگربخ ، يوس  زا  ربهر  بصن  لزع و  لیلد  هب  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  يربهر  ناگربخ و  سلجم  هطبار  یقوقح  هاگدید  زا 
؟ درادن يرتعیفر 
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خساپ

، عرـش لـقع و  ثیح  زا  تسا و  هیقف » یلو  ، » ناریا یمالـسا  يروهمج  رد  ماـقم  نیرتیلاـع  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناـق  قبط 
یـضعب نادقف  فشک  ای  و  توف ) ضرم و  لیبق  زا   ) فلتخم ياهدـماشیپ  ثداوح و  لیلد  هب  نکل  دراد ؛ صاصتخا  وا  هب  هاگیاج  نیرتعیفر 

زا نآ . هدـننکداجیا  هن  تسا ؛ بصن  لزع و  فشک  هار  ناگربخ  نیاربانب  دـنراد . ار  يربهر  لزع  مالعا  هفیظو  مدرم ، ناـگربخ  طیارـش ، زا 
نأش ياراد  هک  دوش  روصت  ات  نآ  یفن  داجیا و  هن  تسا ؛ هعماج  رد  حـلاص  يربهر  هاگیاج  ظفح  تیبثت و  عون  کی  ناگربخ ، راـک  ور  نیا 

؛ تسین يو  تردق  هدـننک  دودـحم  ای  ربهر و  رابتعا  لزنت  بجوم  اهنت  هن  يربهر ، رب  ناگربخ  سلجم  تراظن  بیترت ، نیدـب  تسا . يرترب 
، تاماقم هنوگ  نیا  رگید  فرط  زا  تسا . یمالـسا  ماظن  تیروهمج  رهظم  هیقف و  تیالو  يـالاو  هاـگیاج  ماکحتـسا  تیوقت و  ثعاـب  هکلب 

يرگید رابتعا  هب  دراد و  يربهر  رب  مدقت  ناگربخ  سلجم  تفگ : ناوتیم  رابتعا  کی  هب  نیاربانب  تسا . یفلتخم  تارابتعا  هوجو و  ياراد 
. تسا يرتعیفر  هاگیاج  ياراد  ناگربخ و  رب  مدقم  يربهر ،

؟ تسا مدقم  کی  مادک  ربهر ، هلیسو  هب  ناگربخ  سلجم  لالحنا  ناگربخ و  سلجم  يوس  زا  يربهر  لزع  نامزمه  عوقو  ضرف  رد 

شسرپ

؟ تسا مدقم  کی  مادک  ربهر ، هلیسو  هب  ناگربخ  سلجم  لالحنا  ناگربخ و  سلجم  يوس  زا  يربهر  لزع  نامزمه  عوقو  ضرف  رد 

خساپ

رد اریز : دوب ؛ دهاوخ  باطخلا  لصف  ناگربخ ، سلجم  میمصت  ام  رظن  هب  دتفیب ، یقافتا  نینچ  ینامز  رگا  اما  تسا ؛ ردان  ضرف  نیا  دنچ  ره 
يروهمج یـساسا  نوناق  مهدزای  دـصکی و  لصا  رد  هک  نانچ  تسا ؛ ناگربخ  سلجم  هدـهع  رب  رما  نیا  یـساسا ، نوناق  ماظن و  بوچراچ 

رظن رد  يربهر  يارب  ًانوناق  يراـیتخا  نینچ  رگید  فرط  زا  دراد . ار  يربهر  يراـنکرب  لزع و  قح  ًاـنوناق  ناـگربخ  سلجم  ناریا ، یمالـسا 
كالم تّجح و  ًانوناق  ناگربخ ، سلجم  میمـصت  لوق و  نیارباـنب  ص 458 ). تلادع ، تهاقف و  تیالو ، هیقف ، تیالو  ). تسا هدـشن  هتفرگ 

دنچ ره  اریز  تسا ؛ مدـقم  يربـهر  ناـگربخ  لوق  ياهلأـسم ، نینچ  عوـقو  ضرف  رد  زین  يرظن  يروـئت و  ياهشیدـنا و  دـعب  زا  تسا . لـمع 
یهیقف و نینچ  تیالو  یتابثا ، رظن  زا  یلو  تسین ؛ ناگربخ  ییاسانـش  فشک و  زا  ثعبنم  عقاو  ملاع  رد  ًاتوبث و  طیارـش ، دجاو  هیقف  تیالو 
، يربهر ناگربخ  هکنیا  دّرجم  هب  نیاربانب  تسا . ربتعم  دنامدرم  صیخشت  رد  هطساو  هک   - ناگربخ فشک  رب  وا ، زا  تعاطا  موزل  بوجو و 

هتبلا تسا . رابتعا  دقاف  ناگربخ ، لالحنا  رب  ینبم  وا  نامرف  درادن و  تیالو »  » ًاتابثا يدرف  نینچ  رگید  داد ، ربهر  تیحالـص  نادـقف  هب  يأر 
هک درک  ضرف  ناوتیم  ار  یفلتخم  طیارش  نینچمه  درادیم . مدقم  ار  هیقف » یلو   » مکح هک  تسه  يرگید  هاگدید  شرگن ، نیا  لباقم  رد 

. دشاب مدقم  دناوتیم  هیقف  یلو  رظن  طیارش  نآ  زا  یخرب  رد 

؟ دنراد مه  يرگید  هفیظو  ربهر ، ناونع  هب  هیقف  یلو  نییعت  فشک و  رب  هوالع  ناگربخ  ایآ 

شسرپ
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؟ دنراد مه  يرگید  هفیظو  ربهر ، ناونع  هب  هیقف  یلو  نییعت  فشک و  رب  هوالع  ناگربخ  ایآ 

خساپ

هدـهع رب  ار  وا  لزع  مـالعا  رتقیقد  ریبعت  هب  و   - يربهر لزع  موزل  تروص  رد  تراـظن و  هفیظو  ربـهر ، نییعت  فشک و  رب  هوـالع  ناـگربخ 
دوخ و هفیظو  هب  یلاعف  ياهنویـسیمک  لاس  مامت  رد  اـما  دوشیم ؛ لیکـشت  تبون  کـی  یلاـس  ناـگربخ  سلجم  یمومع  سـالجا  دـنراد .
زا یکی  نیاربانب  دننک . مالعا  ار  بلطم  نیا  تفر ، نیب  زا  ربهر  طیارـش  زا  یکی  یلیلد  ره  هب  رگا  ات  دنزادرپیم  يربهر  درکلمع  رب  تراظن 

يریگیپ ار  مهم  نیا  هک  تسا  یقیقحت  تأـیه  دـش  لیکـشت  يربـهر  مظعم  ماـقم  داهنـشیپ  هب  ادـتبا  زا  هک   - ناـگربخ لاـعف  ياهنویـسیمک 
. دنکیم

؟ دندشن باختنا  ناگربخ  يوس  زا  هر ) ) ینیمخ ماما  تلع  هچ  هب  تسیچ و  ناگربخ  سلجم  يدوجو  هفسلف 

شسرپ

؟ دندشن باختنا  ناگربخ  يوس  زا  هر ) ) ینیمخ ماما  تلع  هچ  هب  تسیچ و  ناگربخ  سلجم  يدوجو  هفسلف 

خساپ

دجاو ياهقف  ددـعتم ، صوصن  تایاور و  ربانب  ناـگربخ  سلجم  يدوجو  هفـسلف  تسا : یـسررب  لـباق  بلطم  دـنچ  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد 
ياهيربهر دوجو  رّوصت  رگید  فرط  زا  دنا . تیالو  ياراد  همه  هدـیدرگ و  بوصنم  (ع ) موصعم ناماما  فرط  زاماع  تروص  هب   - طیارش

چیه هب  میلـس  لقع  تسا و  جرم  جره و  بجوم  تلود ، کی  رد  يزاوم  ياهتیالو  اریز  تسا ؛ لوبق  لباق  ریغ  تموکح ، کی  رد  ددـعتم 
جره و هب  هک  تسا  تیالو  لامعا  ارجا و  ماقم  رد  لخادت  هکلب  تسین ؛ ازلکـشم  تیالو  ددـعت  سفن  هتبلا  دریذـپب . ار  نآ  دـناوتیمن  هجو 

يارب تیالو  لامعا  زاوج  هب  لئاق  ناوتیمن  طیارـش ، دجاو  ناهیقف  نیب  نآ  لامتحا  ای  محازت  تروص  رد  رگید  ترابع  هب  دـماجنایم . جرم 
رد دـنناوتیم  اـهقف  ریاـس  ناـنآ ، زا  یکی  ندیـسر  تردـق  هب  زا  سپ  ورنیازا  دـنک . تیـالو  لاـمعا  دـیاب  ناـنآ ، زا  یکی  اـهنت  دـش و  همه 

ار نانآ  زا  یکی  دیاب  هکنیا  رگید  هتکن  دنزادرپب . تیالو  لامعا  هب  محازت  مدع  طرش  هب  هدرکن -  تیالو  لامعا  مکاح  هیقف  هک  ياهدودحم 
، ندوـب ملعا  زا : تسا  تراـبع  تاـحّجرم  نیا  هدـمع  مینیزگرب . يربـهر  هب  تسا ، نارگید  هب  تبـسن  يرترب  حـیجرت و  كـالم  ياراد  هـک 

عماج هیقف  صیخـشت  يارب  رتراوتـسا و .... ریبدت  رتيوق ، تیریدـم  يراوتـسا ، تبالـص و  رتشیب ، تیلوبقم  یقالخا ، لیاضف  رد  یگتـسجرب 
ریاس هب  تبسن  هیقف  کی  ندوب  لضفا  يرترب و  ناحجر ، دراوم  زا  یـضعب  رد  کی . دراد : دوجو  لوبق  دروم  یقطنم و  راکهار  دنچ  طیارش ،

دیدـپ دـیدرت  ّریحت و  هنیمز  ات  درادـن  دوجو  وا  يارب  یبیقر  چـیه  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ نشور  حـضاو و  ًالماک  شیوخ ، رـصع  مه  ناهیقف 
یب میقتـسم و  شریذپ  هیقف و  مادـقا  اب  تیمکاح  قح  تسین و  ناگربخ  هناسانـشراک  شرازگ  ای  هنیب  هماقا  هب  زاین  يدراوم ، نینچ  رد  دـیآ .

میقتـسم روط  هب  یـسرپ و  همه  قـیرط  زا  نیدرورف 1358 ، رد  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  شریذـپ  هک  نانچ  دوشیم ؛ لاـمعا  مدرم  هطـساو 
هب ناشیا  تیالو  بالقنا ، عورـش  زا  هک  مدرم  داحآ  يوس  زا  هر ) ) ینیمخ ماما  لیدب  یب  يربهر  شریذـپ  تسا  روط  نیمه  تفرگ . تروص 

هعماج دارفا  یمامت  درک ، تموکح  لیکـشت  هب  مادقا  طیارـش ، دجاو  هیقف  هکنیا  زا  دعب  يدراوم  نینچ  رد  دوب . نشور  ناگمه  رب  نّیعت  وحن 
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ریاس ناـیم  زا  يربهر ، يارب  ملعا  لـضفا و  هیقف  صیخـشت  هک  يدراوم  رد  ود . دنـشابیم . وا  زا  تیعبت  هب  فّظوموا  رـصاعم  ياـهقف  یتح  -
ناگربخ هب  دنشاب ، هتشادن  ار  وا  نینچ  صیخشت  ییاناوت  دوخ  مدرم  دشاب و  ناصـصختم  یـسانشراک  هب  دنمزاین  راوشد و  هدیچیپ و  ناهیقف 

، سانـشراک هربخ و  دارفا  هب  هعجارم  دننک . ییاسانـش  ار  طیارـش  دـجاو  هیقف  یلو  ات  دـنهدیم  رارق  دوخ  لیکو  ار  نانآ  دـننکیم و  هعجارم 
دییأت دروم  شور  نیا  دـننکیم . لمع  نآ  ساسا  رب  مهم  هدـیچیپ و  دراوم  رد  هژیوب  دوخ -  روما  رد  اهناسنا  تسا و  ییالقع  دـنیارف  کی 

دـننکیم و عوجر  هربخ  دارفا  هب  دـنراد ، هیقف  یلو  طیارـش  تهاقف و  هرابرد  يرتمک  تاعالطا  مدرم  ًالومعم  هک  تهج  نآ  زا  تسا . عراش 
ییاسانـش و يارب  راک  هار  ود  ره  بوصم 1358  یـساسا  نوناق  رد  دـنیامنیم . یفّرعم  ییاسانـش و  فشک ، ار  تیافک  اب  ربهر  زین  ناگربخ 

يرگنزاب رد  دوب ، ریظن  مک  خیرات  لوط  رد  ردان و  رایـسب  هر ،) ) لحارماما دـننام  يدرف  دوجو  هک  اجنآ  زا  یلو  تشاد ؛ دوجو  ربهر  فشک 
ماما نوچمه  يرداـن  هنومن  رگا  نیارباـنب  تفاـی . تیمـسر  ناـگربخ ) هلیـسو  هب  ییاسانـش  صیخـشت و   ) مود راـک  هار  اـهنت  یـساسا  نوناـق 

؛ دـنرادن ناگربخ  هب  يزاین  ربهر ، نییعت  هلحرم  رد  ًالمع  دـننادیم و  ار  دوخ  فیلکت  يداع  روط  هب  مدرم  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  هر ) ) لـحار
هلاـقم يربـهر ، یحو و  هللادـبع ، هللا  تیآ  یلمآ ، يداوج  فـلا . . تسا مزـال  ناـگربخ  تراـظن ، اـقب و  هلحرم  رد  مه  تروـص  نیا  رد  هتبلا 

. اههاگشناد رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  يربهر ، ناگربخ  ش 1 ، هشیدنا ، ياههزات  ب . ص 448 . هیقف ، تیالو  تماما ؛

؟ تسیچ ناگربخ  ياضعا  طیارش 

شسرپ

؟ تسیچ ناگربخ  ياضعا  طیارش 

خساپ

هک تفرگ  رظن  رد  ار  یباصن  ّدح  دیاب  هتبلا  دنشاب . هتشاد  ار  يربهر  طیارش  زا  ياهبترم  ناشدوخ  دیاب  دننکیم  نییعت  ار  ربهر  هک  یناگربخ 
ياضعا دوخ  تیریدـم »  » و تلادـع » «، » تهاقف  » ینعی تسا  يربهر  باختنا  رایعم  هک  یلـصا  طرـش  هس  نآ  ینعی  دـشاب . ارجا  لـباق  ًـالمع 

دنیآرب عوـمجم  اـب  یلو  دـشابن  رتهیقف  نارگید  زا  ربـهر  یتـّیعقوم  رد  تسا  نکمم  هـچرگ  دنـشاب . اراد  ار  طورـش  نـیا  زا  هـبترم  ناـگربخ 
تیریدم و تلادع و  تهاقف ، باصن  ّدح  دیاب  ناگربخ  ياضعا  سپ  دشاب . نارگید  زا  رتهتسیاش  تیریدم  تلادع و  تهاقف و  زا  شزایتما 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  (. » 1) دنشاب هتشاد  ار  داهتجا  لقادح  روکذم  طیارش  رد  دنشاب و  هتشاد  ار  یعامتجا  یسایس و  لئاسم  اب  ییانشآ 

. يدزی حابصم  هَّللا  تیآ  اهخساپ ، اهشسرپ و  باتک  زا  راصتخا  اب  لقن  ( 1

؟ دنشاب هیقف  ناگربخ  ياضعا  دراد  یترورض  هچ 

شسرپ

؟ دنشاب هیقف  ناگربخ  ياضعا  دراد  یترورض  هچ 

خساپ
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یمالسا يروهمج  تموکح  لکش  هچرگ  میاهتفریذپ  ار  نآ  یمالسا  ياهشزرا  ساسا  رب  تسا و  یمالـسا  يروهمج  ام  ماظن  هک  در  نآ  زا 
مالسا ینابم  هب  نارگید  زا  شیب  هک  دشاب  یسک  دیاب  ماظن  سأر  رد  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  دشاب ، یمالسا  دیاب  نآ  ياوتحم  اّما  تسا .

راک هکنیا  هب  هّجوت  اب  لاح  تسا . ماظن  ندوب  یمالـسا  نماـض  هک  تسا  هیقف  تیـالو  هلأـسم  ناـمه  نیا  و  دـشاب . انـشآ  نآ  يارجا  هوحن  و 
تسا نیا  هار  نیرتهنافصنم  نیرتهنالقاع و  دسریم  رظن  هب  تسا ، تیالو  ماقم  يّدصت  يارب  بسانم  درف  صیخشت  ناگربخ  سلجم  یلـصا 
تیالو ماقم  يّدصت  يارب  ار  نیرتهتسیاش  حلصا و  صیخشت  ناوت  و  دنراد . یتسد  تهاقف  رد  دوخ  هک  دنـشاب  یناسک  ناگربخ  ياضعا  هک 

اب لقن  ( 2 تالاؤس »  هب  خـساپ  شخب  (. » 2) دنراد ار  راک  نیا  ّتیحالـص  هک  دنـشاب  ییاهقف  دیاب  ناگربخ  ياضعا  نیاربانب  دـنراد . ار  هیقف 
. يدزی حابصم  هَّللا  تیآ  اهخساپ ، اهشسرپ و  باتک  زا  راصتخا 

؟ تسا مادک  نآ  فیاظو  و  تسیچ ؟ ناگربخ  سلجم  هاگیاج 

شسرپ

؟ تسا مادک  نآ  فیاظو  و  تسیچ ؟ ناگربخ  سلجم  هاگیاج 

خساپ

عماج درف  کی  نتخانش  ًالومعم  دنوشیم و  وربور  لکشم  اب  حلـصا  باختنا  تخانـش و  رد  مدرم  نوچ  یمالـسا  ماظن  رد  ربهر  نییعت  يارب 
رثکارد تسا و  راوشد  يراک  يربهر  ياهادیدناک  نایم  زا  حلـصا  ربهر  حـیجرتو  دراد  مزال  تقو  اهلاس  يداع  دارفا  يارب  يربهر  طیارش 
هشیمه نوچ  اما  دننک  باختنا  ار  طیارش  دجاو  یصخش  أرآ  تیرثکا  اب  مدرم  عقاوم  یضعب  رد  تسا  نکمم  هتبلا  تسین -  روآ  نیقی  عقاوم 

رد تسا و  هدش  ینیب  شیپ  يربهر  ناگربخ  ناریا  یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  لصا 107  رد  نیمه  يارب  تسین - رودقم  هلئـسم  نیا 
رد روکذـم  طیارـش  دـجاو  أهقف  همه  هرابرد  يربهر  ناگربخ  تسا . مدرم  بختنم  ناـگربخ  هدـهع  رب  ربهر  نییعت  : » تسا هدـمآ  لـصا  نآ 

یسایس و لئاسم  ای  یهقف  تاعوضومو  ماکحا  هب  ملعا  ار  نانآ  زا  یکی  هاگره  دننکیم  ترروشم  یـسررب و  مهن  دصکی و  مجنپ و  لوصا 
هب ار  وا  دنهد  صیخـشت  مهن  دصکی و  لصا  رد  روکذم  تافـص  زا  یکی  رد  صاخ  یگتـسجرب  دجاو  ای  هماع  تیلوبقم  ياراد  ای  یعامتجا 

تیالو ناگربخ ، بختنم  ربهر  دنیامنیم . یفرعم  باختنا و  ربهر  ناونع  هب  ار  نانآ  زا  یکی  تروص  نیا  ریغ  ردو  دننکیم  باختنا  يربهر 
رد نآ  فیاظوو  ناگربخ  سلجم  هاگیاج  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب  { 1 .«} تشاد دهاوخ  هدهع  رب  ار  نآ  زا  یشان  ياهتیلوئسم  همه  رما و 

دهتجم ناونعب  ناـنآ  عـقاو  رد  تسا و  مدرم  هب  طیارـش  دـجاو  ياراد  يربـهر  ندناسانـش  نییعت و  نآ  دوـشیم و  صخـشم  یمالـسا  ماـظن 
ناگربخ یهقف  يانبم  دوشیم  روآنیقی  اهنآ  تداهش  تروص  نیا  رد  تسا و  ملعا  حلصا و  همه  زا  درف  نیا  هک  دنهدیم  تداهش  ناسانش 

لاوس هدـبز  ناسانـشراک  ناگربخ و  زا  ملعا  حلـصا و  صـصختم  هب  عوجر  يارب  مدرم  ًالومعم  هک  تسا  ـالقع  هریـس  ناـمه  يربهر  نییعت 
هچرگ یمالـسا  يروهمج  ماظن  داجیا  زا  لبق  دراد . دوجو  نیعرـشتم  هریـس  یعرـش و  هلدا  زا  یناوارف  تادّیوم  هریـس  نیا  يارب  دـننکیم و 

یتقو ینعی  دـندرکیم ، ار  راک  نیمه  دوخ  ییـالقع  قوذ  اـب  دـیلقت  عجرم  صیخـشت  يارب  مدرم  یلو  دوبن ، حرطم  یمالـسا  يربهر  هلأـسم 
دـسرپب یـسک  زا  هک  دوب  ددـصرد  دـنک ، لمع  ینید  ماکحا  هب  تساوخیم  دیـسریم و  فیلکت  هب  یـسک  تفریم و  ایند  زا  دـیلقت  عجرم 

زکرم ای  رهش  هب  دوبن ، یسانشرس  ملاع  اتـسور  رد  رگا  درکیم و  هعجارم  دوخ  لحم  ملاع  هب  وا  هک  تسا  یعیبط  تسیک ؟ ملعا  دیلقت  عجرم 
اههربـخ زا  دـنهدب  داـی  مدرم  هب  دوبن  يزاـین  تسا و  هتفاـی  ار  حلـصا  دوش  نئمطم  اـت  درکیم  وجتـسج  ردـق  نآ  دومنیم و  هعجارم  ناتـسا 
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يروهمج رد  يربهر  ناـگربخ  سلجم  ناوتیم  { 2 .} دندادیم ماجنا  ار  راک  نیا  دوخ  ییالقع  قوذ  اب  هکلب  دـیبایب ، ار  حلـصا  ات  دیـسرپب ،
هفیلخ و نییعت  يارب  طقف  هسلج  نآ  هک  توافت  نیا  اب  تسناد  ننـست  لها  نایم  رد  دـقع » لح و  لـها   » لـجم هب  یعون  هب  ار  ناریا  یمالـسا 
لح و لها   » هلئسم زا  رتریگ  ارف  رتماع و  ياههیرظن  يربهر  ناگربخ  باختنا  يارب  ياهلحرم  دنچ  میقتـسم و  ریغ  تاباختنا  اما  تسا  مکاح 

رارق یبصنم  رد  دـهاوخب  هک  سکره  اهرادرهـش و  یتح  تاضق و  ریزو و  ات  هتفرگ  يروهمج  سیئر  زا   - یبصنم ره  يارب  هک  تسا  دـقع »
باختنا ییاسانش و  هوحن  هکنآ  حیضوت  دنهدب  يأر  حلـصا  هب  دیاب  فنـص ، ره  ناصـصختم  شور ، نیا  قبط  ینعی  تسا ، ارجا  لباق  دریگب 

لوط رد  مدرم  نوچ  دننکیم ؛ باختنا  ار  لحم  نادـمتعم  مدرم  ادـتبا  هک  دـشاب  دـناوتیم  هنوگ  نیا  صخـشم ، راک  کی  يارب  درف  نیرتهب 
دروم اهنآ  اریز  دننکیم ، یفرعم  ار  ناصـصختم  نادمتعم ، ًادعب  دنـسانشیم . ار  اهنآ  تایـصوصخ  دناهدرک ، یگدنز  اهنآ  اب  هک  ییاهلاس 
هجرد راک  تیمها  دهعت و  تراهم ، صصخت ، ظاحل  زا  ار  دارفا  ناصصختم ، دوخ  سپس  دنیوگیمن  نخـس  لیلد  یبو  دنتـسه  مدرم  قوثو 

{ -------------------------------------------------------- 3 .} دنیامنیم یفرعم  ار  اهنیرتهب  دننکیم و  يدنب 
ص 62/ نامه ، [. 3 / ] ص 50 ج 2 ، يدزی ، حابصم  داتسا  اهخساپ ، اهشسرپ و  [. 2 / ] ص 72 شلات ، رشن  یساسا ، نوناق  [. 1 ------- ]

؟ دنشاب هیقف  دیاب  يربهر ، ناگربخ  ياضعا  ارچ 

شسرپ

؟ دنشاب هیقف  دیاب  њ� Ơљ Șљ ̠ بخ ياضعا  ارچ 

خساپ

زا دـعب  مهم ، نیا  تسا . يربهر  طیارـش  دـجاو  ياهقف  ناـیم  زا  ربهر  نییعت  اـهنآ ، نیرتیلـصا  هکلب  ناـگربخ و  سلجم  فیاـظو  زا  یکی 
نآ مهم  نیا  تلع  دـش . هتـشاذگ  ناگربخ  سلجم  هدـهع  رب  هللا -  همحر  ینیمخ -  ماما  ترـضح  بالقنا ، دـیقف  ربهر  ردـق و  یلاع  عجرم 

نوگانوگ باوبا  رد  اوتف  رودص  يارب  مزال  ِیملع  تیحالص  ياراد  تسیابیم  اوقت  تلادع و  نتشادرب  هوالع  یمالسا  ماظن  ربهر  هک  تسا 
ياهییاناوت هب  ندرب  یپ  یـصخش و  نینچ  ییاسانـش  هک  تسا  یقطنم  یعیبط و  {1 .} دشاب طیارـشلا  عماج  يدهتجم  دیاب  ینعی  دشاب ؛  هقف 

دهتجم ییاسانـش  ییاناوت  هک  تسا  دهتجم  طقف  هک  ارچ  دراد ؛ داهتجا  دـح  رد  یعیـس  تاعالطا و  هب  زاین  لوصا ، هقف و  ًاصوصخ  وا  یملع 
دمهفب دناوتیم  هک  تسا  نامتخاس  سدنهم  و  دراد ، تراهم  تبابط  رد  یسک  هچ  دهدیم  صیخشت  کشزپ  طقف  هک  نانچمه  تساراد . ار 

رد هچرگ  دـهتجم ( هیقف و  تسیاـبیم  يربـهر  ناـگربخ  سلجم  ياـضعا  يور  نیا  زا  دراد . یفاـک  تاـعالطا  عوضوم  نیا  رد  یـسک  هچ 
نیا هرابرد  رـصاعم ، نادنمـشیدنا  زا  یکی  دـنهد . صیخـشت  ار  يربهر  طیارـش  دـجاو  هیقف  یلو  دـنناوتب  اـت  دنـشاب   ( یهقف باوبا  زا  یخرب 
عماج هیقف  : » دیوگیم تشاذگ ، دهعتم  ناسانـشراک  هدهع  رب  ار  نآ  دیاب  تسا و  راوشد  يربهر  طیارـش  عماج  هیقف  صیخـشت  هک  عوضوم 
روما يربهر  تیالو و  لدـع ، مکاحم  رد  اضق  اوتف ، تیعجرم  اهنآ  نیرتزراب  هک  تسا  ددـعتم  بصانم  رادهدـهع  یلمع ، یملع و  طـیارش 

هدوب و راوشد  یطرـش  فصو و  نینچ  صیخـشت  تسا ،... داهتجا  تهاقف و  انامه  اهبصنم ، نآ  طرـش  نیرتيروحم  نوچ  و  ... تسا مدرم 
ره ناصـصختم  هب  هک  تسا  نیا  مهم  روما  زا  هنوگ  نیا  رد  زین  ناگنازرف  يانب  زین  ناعرـشتم و  رمتـسم  هریـس  تسا . دـهعتم  ناسانـشراک  رب 

تهاقف و ترورـض  هرابرد  يرگید  ياـج  رد  ومه  {2 ....«.} دنریذپیم ار  قثوم  صصختم  ناسانـشراک  شرازگ  دننکیم و  هعجارم  هتـشر 
هوق  ) یمالـسا ياروش  سلجم  زا  هتـشذگ  هک  تسا  ياهژیو  ماظن  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  : » دـسیونیم ناگربخ  سلجم  ياضعا  تلادـع 
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لوصا ریاس  مراهچ و  مود و  لصا  قبط  ناریا  یمالسا  ماظن  هیقف .... تیالو  مان  هب  دراد  یقیاف  رترب و  داهن  هیرجم ، هوق  هییاضق و  هوق  هننقم ،)
اب مأوت  يدازآ  ناسنا و  يالاو  شزرا  تمارک و  رمتـسم و  تماما  یهلا ، لدـع  داعم ، توبن ، دـیحوت ، هب  نامیا  هیاـپ  رب  یـساسا  نوناـق  مهم 

سلجم نامه  ینعی   ) تلادـع تهاقف و  ناسانـشراک  هک  دـبلطیم  یناسنا  يایهلا ، ماـظن  نینچ  تسا . راوتـسا  ادـخ ، ربارب  رد  وا  تیلوؤسم 
يرگید رگشهوژپ  { 4 «.} دنشاب بقارم  ار  ماظن  يربهر  تریس  تنـس و  هناققحم ، { 3 «} اقب  » و ثودـح »  » هلحرم ود  رد  يربهر ) ناگربخ 

يارب تسا ... یمالـسا  يروهمج  ام  ماظن  هک  ور  نآ  زا  : » دیوگیم دنـشاب ، دهتجم  ناگربخ  سلجم  ياضعا  دیاب  ارچ  هک  نیا  هب  خـساپ  رد 
نامه نیا  و  دشاب . انشآ  نآ  يارجا  هوحن  مالسا و  ینابم  هب  نارگید  زا  شیب  هک  دشاب  یسک  دیاب  ماظن  نیا  سأر  رد  فده ، نیا  هب  ندیسر 

درف صیخـشت  ناگربخ ، سلجم  یلـصا  راـک  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  لاـح  تسا ... ماـظن  ندوب  یمالـسا  نماـض  هک  تسا  هیقف  تیـالو  هلأـسم 
یناسک ناگربخ ، ياضعا  هک  تسا  نیا  هار  نیرتهنافـصنم  نیرتهنالقاع و  هک  دـسریم  رظن  هب  تسا ، تیـالو  ماـقم  يدـصت  يارب  بساـنم 

ناداتـسا زا  ار  باوج  دـیاب  تسیک ، هتـشر  نالف  رد  هاگـشناد  داتـسا  نیرتهب  دنـسرپب  ام  زا  رگا  دـنراد ... یتسد  تهاقف  رد  دوخ  هک  دنـشاب 
راک نیا  تیحالص  هک  دنـشاب  ییاهقف  دیاب  ناگربخ  ياضعا  تسا ،... تهاقف  هیقف ، یلو  یگژیو  نیرتمهم  هک  ور  نآ  زا  تفرگ . هاگـشناد 

{ ------------------------------- 5 ...«.} دنراد ار  يربهر ) يارب  رظن  دروم  صخش  یملع  نازیم  تهاقف و  صیخـشت  ینعی  )
هدرمشرب لصا 109  رد  ار  يربهر  يارب  مزال  تافص  یـساسا ، نوناق  . 1 [. 1 ----------------------------------------- ]

يداوج هللا  تیآ  اـب  وـگ  تفگ و   ) ناـگربخ سلجم  یقوـقح  یهقف -  هاـگیاج  ش 2، موس ، لاـس  یمالـسا ، تموـکح  هلجم  . 2 [. 2 / ] تسا
تموکح هلجم  . 4 [. 4 . ] تماـعز نارود  هیلک  رد  نآ  زا  دـعب  يربـهر و  بـصنم  شریذـپ  يارب  رما  ودـب  رد  ینعی  . 3 [. 3 / ] ص 20 یلمآ ،)
تاراشتنا  ) يدزی حابـصم  هللا  تیآ  ناـگربخ ،) هیقف و  تیـالو   ) اهخـساپ اهشـسرپ و  . 1 [. 5 / ] 24 ص 25 -  ش 2 ، موس ، لاـس  یمالـسا ،

.89 ص 90 -  ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم 

تحلصم صیخشت  عمجم 

؟ تساجک رد  نید  تقیقحو  تحلصم  نیب  زرم 

شسرپ

؟ تساجک رد  نید  تقیقحو  تحلصم  نیب  زرم 

خساپ

رد تقیقح  یلجت  هرهچ و  هکلب  درادـن ، تقیقح  اب  یلـصاف  زرم  كاکفنا و  هنوگچیه  دوش  یم  هدـناوخ  تحلـصم  ینید  هشیدـنا  رد  هچنآ 
يدام ریسفت  تحلصم و  رب  یتسیتامگارپ  شرگن  دنکفا  یم  ییادج  تحلـصم ، و  ( Ttuth  ) تقیقح نیب  هچنآ  دشاب . یم  فلتخم  طیارش 

: تسا هدمآ  رینملا » حابصم   » رد تسا . داسف  هدسفم و  لباقم  رد  تحلـصم  یمالـسا  رکفت  رد  اما  تسا . نآ  زا  ( Utility  ) هناراگنا درس  و 
ج 1، رینملا ، حابصملا  یلع ، نب  دمحم  نب  دمحا  یمدیفلا ، يرقملا  . ) نآ رد  ریخ  دوجو  ینعی  يزیچ  رد  تحلصم  تسا ، داسف  دض  حالص 

هتبلا دنا . هدش  عضو  اهنآ  قلعتم  رد  هتفهن  یعقاو  دسافم  حلاصم و  ساسا  رب  یهلا  ماکحا  همه  هلزتعم  هعیـش و  هاگدید  ساسا  رب  ص 345 .)
ظفح تسا و  مارح  دراد  هک  يا  هدسفم  رطاخ  هب  كوخ  تشوگ  ندروخ  الثم  دننک . یم  محازت  رگیدکی  اب  دسافم  حـلاصم و  يدراوم  رد 

نید رد  يدـعاوق  دـش  تجاح  كوخ  تشوگ  ندروخ  هب  ناـج  ظـفح  يارب  رگا  نونکا  دوش . تیاـعر  دـیاب  هک  تسا  یتحلـصم  زین  ناـج 
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تیاعر زا  مها  ناج  ظفح  تحلـصم  عراـش  رظن  زا  نوچ  ـالثم  دزاـس . یم  نشور  ار  فیلکت  اـه  كـالم  تیمها  ساـسا  رب  هک  دراد  دوجو 
يرتگرزب هدسفم  نآ  زیوجت  مدع  اریز  دهد ، یم  ار  نآ  ندروخ  هزاجا  یطیارـش  نینچ  رد  تسا ، كوخ  تشوگ  ندروخ  كرت  تحلـصم 

محازت عفر  يارس  تسا و  تقیقح  نیع  هدش  نییبت  تعیرش  رد  هک  هنوگنآ  تحلـصم  نیاربانب  تسا . همرتحم  سفن  نتفر  نیب  زا  نآ  دراد و 
فرط زا  دنراد ، ار  نیناوق  رگید  هدننک  لرتنک  مکاح و  شقن  هک  هدش  هداد  رارق  يدعاوق  یمالسا  تعیرش  رد  هیعقاو  دسافم  حلاصم و  نیب 

رد موصعم و  ماما  تسا  یتخانـشراک  ياه  تقد  دـنمزاین  دـسافم  حـلاصم و  نیب  محازت  عفر  مهم و  مها و  صیخـشت  هک  يدراوم  رد  رگید 
هب یهاـگ  تسا  هدرک  صخـشم  ار  تحلـصم  زرم  نید  دوخ  تفگ  ناوـت  یم  نیارباـنب  دراد  هدـهع  رب  ار  یتلاـسر  نینچ  هیقف  یلو  وا  تبیغ 
هک جرح »  » هدعاق ای  و  درادن . دوجو  یناسر  ررض  ینیبررض و  مالسا  رد  مالسالا » یف  رارض  ررـضال و ال   » هدعاق دننام  یلک  دعاوق  تروص 

عماج هیقف  ای  موصعم و  ماما  طسوت  هک  دشاب  دیاب  یتحلـصم  ای  و  تسین . مالـسا  رد  دـشاب  ناسنا  تقاط  زا  جراخ  یتخـس  بجوم  هچنآ  ره 
فرع ار  تحلصم  رگا  دش  هتفگ  هچ  نآ  ربانب  تسا . یمالسا  هعماج  ناناملسم و  تحلصم  هب  نآ  تیاعر  هک  دوش  هداد  صیخشت  طیارـشلا 

تلادع ملع و  یگژیو  ود  ياراد  هک  یهلا » ربهر   » ای و  دـنک . اضما  ار  نآ  زین  عراش  هک  يروط  هب  دـنهد  صیخـشت  یعمج  لقع  نینیدـتم و 
نامه نیا  درادـن . هار  نآ  رد  ملظ  تسین و  جراخ  نید  بوچراهچ  زا  دوش  یم  لـصاح  ناـنیمطا  دـهد  صیخـشت  ار  تحلـصم  رگا  تسا .
تسا نید  تقیقح  تحلصم و  نایم  یسانش  زرم  نامه  قوف  ياهروتکاف  تیاعر  دشاب . یم  نید  شریذپ  دروم  هک  تسا  یشیدنا  تحلصم 
رتشیب یهاگآ  يارب  تسین . عراش  ياضما  دییأت و  دروم  دوب و  دهاوخن  شخب  نانیمطا  نارگید  ياه  یشیدنا  تحلصم  تروص  نیا  ریغ  رد 

، ماظن تحلصم  صیخشت  . 2 مق ؛ باتک  ناتسوب  ماظن ، تحلصم  صیخشت  عمجم  یقوقح  یهقف و  یسررب  یفیرـش ، قداصدمحم  . 1 ر.ك :
شهوژپ تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  یمشاه ، نیسحدیس  ماظن ، تحلـصم  صیخـشت  عمجم  . 3 ناوج ؛ هشیدنا  نوناک  اطـسرا ، داوجدمحم 

. مق هیملع  هزوح  یگنهرف  ياه 

رد هک  ییاه  هدنیامن  هک  یلاح  رد  دریگ ؟ رارق  سلجم  هلمج  زا  اه  ناگرا  همه  سأر  رد  دیاب  ارچ  تسیچ و  ماظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  هفیظو 
؟ دراد تیحجرا  دنتسه  مدرم  بختنم  نوچ  اه  نآ  يأر  دنتسه  سلجم 

شسرپ

هدـنیامن هک  یلاح  رد  دریگ ؟ رارق  سلجم  هلمج  زا  اـه  ناـگرا  همه  سأر  رد  دـیاب  ارچ  تسیچ و  ماـظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  هفیظو 
؟ دراد تیحجرا  دنتسه  مدرم  بختنم  نوچ  اه  نآ  يأر  دنتسه  سلجم  رد  هک  ییاه 

خساپ

فلتخم ياه  شخب  درکلمع  ارجا و  نسح  رب  تراـظن  عمجم و  تاـسلج  هرادا  لـیبق ؛ زا  یفیاـظو  ماـظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  سیئر 
هب هطوبرم  تاعوضوم  عاجرا  نینچمه  عمجم و  هناـخریبد  صاـخ ،) یمئاد و   ) یـصصخت ياـه  نویـسیمک  عمجم ، ياروش  لـیبق  زا  عمجم 

رـشن مجنپ ، پاـچ  یمـشاه ، دـمحم  دیـس  ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  یـساسا  قوـقح   ) دراد هدـهع  رب  ار  یـصصخت و ... ياـه  نویـسیمک 
صیخـشت عمجم  هقباس  مکی . دـشابیم : تیمها  زئاح  لـیذ  تاـکن  هب  هجوت  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  (. 543 صص 546 -  ، 1380 رتسگداد ،

هب خـساپ  رد  هر ) ) ماما ترـضح  ددرگیم . رب  دوب  نابهگن  ياروش  سلجم و  نیب  هک  يرظن  فالتخا  یپ  رد  ماما و  نامز  هب  ماظن  تحلـصم 
هب هک  دـندومن  رداـص  ار  یناـمرف  تالکـشم و ،... زا  یخرب  دروم  رد  خـیرات 14/11/66 ) رد   ) تقو یتموکح  تاماقم  نالوؤسم و  يهماـن 
هک یتروص  رد  طایتحا  تیاغ  يارب  تسا ...« : هدمآ  نامرف  نیا  زا  یتمسق  رد  دش . سیسأت  ماظن » تحلـصم  صیخـشت  عمجم  ، » نآ بجوم 
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، ناـبهگن ياروش  مرتـحم  ياـهقف  زا  بکرم  یعمجم  دـشن ، لـصاح  قفاوت  ًاـنوناق  ًاعرـش و  ناـبهگن  ياروش  یمالـسا و  ياروش  سلجم  نیب 
زا موزل  تروص  رد  ددرگ و  لیکشت  یمالـسا  ماظن  تحلـصم  صیخـشت  يارب  هطوبرم  ریزو  و  ریزو ) تسخن  (،... ) هناگ هس  ياوق  ياسؤر  )

رارق لـمع  دروم  عمجم ، نیا  رـضاح  ياـضعا  تّیرثـکا  يأر  مزـال ، ياـهتروشم  زا  سپ  دـیآ و  لـمع  هب  توـعد  مه  رگید  ناسانـشراک 
نیناوق و يهعومجم  ...«، ) ددرگیم زیزع  مالـسا  تسکـش  بجوم  نآ  زا  تلفغ  یهاـگ  هک  تسا  ياهّمهم  روـما  ماـظن ، تحلـصم  دریگ ...
رد سپس  ص 3-4 .) پاچ 1369 ، روشک ، تاررقم  نیناوق و  لک  يهرادا  تاراشتنا  ماـظن ، تحلـصم  صیخـشت  عمجم  هب  طوبرم  تاررقم 

هورگ ناونع  هب  نابهگن و  ياروش  سلجم و  نیب  فالتخا  لح  يارب  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  لاس 1368  رد  یساسا  نوناق  يرگنزاب 
دمآیم شیپ  هک  يدراوم  بساـنتم  هاـگیب و  هاـگ و  لاس 1375  ات  دـش و  هداد  رارق  یـساسا  نوناـق  رد  يربهر  یتروشم  تئیهو  نارواـشم 

نآ لیکشت  مه  نآ و  ترورض  مه  ینعی  درادن . یمتاخ  ياقآ  بانج  يروهمج  تسایر  هب  یطابترا  چیه  همه  نیا  دادیم و  هسلج  لیکشت 
هک یساسا  نامه  رب  ماظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  دش  رارق  لاس 1375  رد  تسا . هدوب  یمتاخ  ياقآ  بانج  يروهمج  تساـیر  زا  لـبق 

تقو روهمج  سیئر  یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  هک  نیا  اب  ناـمز  نآ  رد  دـنک و  لـمع  رتيدـج  رتلاـعف و  دوب  هدومن  ررقم  یـساسا  نوناـق 
قیالع شیارگ و  رد  يورهدایز  طرف  زا  ام  روشک  رد  هنافـسأتم  دـندش ، باـختنا  زین  ماـظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  تساـیر  هب  دـندوب ،

( ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  سیـسأت  زا  سپ  لاس  تشه  ینعی   ) لاس 1376 رد  ددرگیم . فیرحت  زین  یخرات  ینیع و  قیاقح  یـسایس 
رد 4/2/1368 لحار  ماما  يرگنزاب  نامرف  هب  هجوت  اب  ماظن ، تحلـصم  صیخـشت  عمجم  مود . دـش . زاغآ  یمتاخ  ياقآ  يروهمج  تساـیر 

زین و  دشابن ) رگید  ياوق  ضرع  رد  یتردق  هک  یتروص  هب  يربهر ، اب  هرواشم  ماظن و  تالضعم  ّلح  يارب  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  )
هن دنک ؛) رظن  دیدجت  دوخ ، هبوصم  ینوناق  دراوم  رد  ًالقتـسم  دـناوتیمن  ماظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  نابهگن ...(  ياروش  ریـسفت  رظن 
ّلح يارب  ًاـساسا  هکلب  تسین ؛ ماـظن  ییارجا  يراـج و  روما  لخادـت  ثعاـب  هدوبن و  اوـق  ریاـس  ضرع  مه  يریگمیمـصت ، زکرم  کـی  اـهنت 

عمجم نیا  تسا . هدـش  سیـسأت  هیرجم -  هننقم و  يهوق  هژیو  هب  نآ -  ياهداهن  هب  کمک  ماـظن و  روک  ياـههرگ  ندرک  زاـب  تالـضعم و 
کمک ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ماـظن  یلک  ياهتسایـس  نیودـت  میـسرت و  رد  ار  ناـشیا  ربهر ، یتروشم  يوزاـب  ناونع  هب  تسا  فظوم 

تلم بختنم  ناگدـنیامن  زا  هک  تسا  یمالـسا  ياروش  سلجم  داـهن  اـم ، روشک  رد  یلم  تیمکاـح  زراـب  ياـههولج  زا  یکی  موـس . دـنک .
دنک عضو  نوناق  دناوتیم  یساسا ، نوناق  رد  رّرقم  دودح  رد  لئاسم  مومع  رد  زین  یمالـسا  يراوش  سلجم  لصا 62 .) . ) ددرگیم لیکشت 

، تحلصم صیخشت  عمجم  سپ  دراد . رارق  سلجم  راصحنا  رد  هعماج ، زاین  دروم  نیناوق  هیلک  نیودت  ماع  تّیحالـص  نیاربانب  لصا 71 .) )
نآ تابّوصم  ندوب  ینوناق  اب  دـیابن  ار  عوضوم  نیا  هتبلا  لصا 112 .)  ) درادن نینقت  قح  تسین و  يراذـگنوناق  رما  رد  یلقتـسم  داهن  دوخ 

لصا 112، بجوم  هب  دنـشابیم  ناـبهگن  ياروش  سلجم و  نیب  یفـالتخا  دراوم  رد  هک  یتاـبوصم  زا  هتـسد  نآ  اریز : دومن ؛ طـلخ  عمجم ،
لح هاـگ  ره   » هک تسا  تروص  نیا  هب  عـمجم ، نیا  تاـبوصم  زا  رگید  ياهتـسد  دوـش . تیاـعر  دـیاب  تسا و  يداـع  نیناوـق  ریاـس  دـننام 

، يدراوم رد  سپ  لصا 110 .) « ) دـنک لصف  لح و  ار  نآ  عمجم  قیرط  زا  دـناوتیم  ربهر  دـشابن ، نکمم  يداع  قیرط  زا  ماظن ، تالـضعم 
عفر يارب  بـالقنا  ربـهر  هک  نیا  راـبتعا  هب  تسا ؛ هدومن  تاررقم  زا  یخرب  نیودـت  بیوصت و  هب  مادـقا  ماـظن ، تحلـصم  صیخـشت  عمجم 

هب هبوصم  نآ  نانآ ، تارظن  دـییأت  اب  سپـس  تسا و  هتـساوخ  ار  اهنآ  یـسانشراک  رظن  عقاو  رد  هدومن و  تروشم  اهنآ  اب  ماـظن ، تالکـشم 
راـتخاس یـساسا و  قوـقح  ینابعـش ، مساـق  ر.ك : ، ) درادـن سلجم  تاراـیتخا  اـب  یتاـفانم  زین  رما  نیا  تـسا . هدـمآ  رد  تارّرقم  تروـص 

تاـبوصم هک  نیا  رگید  هتکن  (. 196 صص 198 -  ، 1379 متفه ، پاچ  نارهت ، تاعالطا : تاراـشتنا  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یتموکح 
تقوم نابهگن و  ياروش  دـییأت  سلجم و  تابوصم  رد  تاـبث  ماود و  سفن  تسین و  تباـث  مئاد و  سلجم -  تاـبّوصم  سکع  رب  عمجم - 
ياروش تارکاذـم  حورـشم  تروص  ، ) تسا ترورـض »  » ساـسا رب  عمجم  تاـبوصم  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  نیرتـهب  عمجم ، رد  رما  ندوـب 

دننام ینوناـق  ـالماک  ياـهداهن  زا  یکی  زین  ماـظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  تروص ، ره  رد  ص 838 .) ج 2 ، سیاسا ، نوناـق  يرگنزاـب 
هاـگیاج تیعقوم و  اـب  هجو  چـیه  هب  تسا و  نآ  رتدـمآراک  هچ  ره  هرادا  روشک و  حـلاصم  نیمأـت  ياتـسار  رد  یمالـسا و  ياروش  سلجم 
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 ، یقوقح یهقف -  هاگدید  زا  ماظن  تحلصم  صیخشت  - 1 رتشیب ر.ك : هعلاطم  تهج  درادن . یکاکطصا  ضراعت و  اهداهن  ریاس  سلجم و 
هیملع هزوح  یگنهرف  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  ماظن ، تحلصم  صیخـشت  عمجم  ناوج 2 - هشیدنا  نوناک  رشن  اطسرا ، داوج  دمحم 

مق

؟ دنک دییءات  ار  نآ  دناوت  یم  دشاب , نوناق  عرش و  اب  فلاخم  يا  هبوصم  رگا  تسیچ و  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  هفیظو 

شسرپ

؟ دنک دییءات  ار  نآ  دناوت  یم  دشاب , نوناق  عرش و  اب  فلاخم  يا  هبوصم  رگا  تسیچ و  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  هفیظو 

خساپ

تیلح دـننام  تسا  هیوناث  ماـکحا  یـضعب  بارـش و  تمرح  دـننام  تسا  هیلوا  ماـکحا  یـضعب  تسا . هنوگدـنچ  عرـش  ماـکحا  هک  مینادیم 
اب فلاـخم  سلجم  هبوصم  رگا  تاـیلام . تخادرپ  دـننام  تسا  یتـموکح  ماـکحا  زین  یـضعب  گرم  فوخ  رارطـضا و  تروص  رد  بارش .

ماـکحا هرمز  زا  اـیآ  هک  نیا  ثیح  زا  سلجم ، هراـبود  بیوصت  اـب  تروص  نیا  رد  دـنکیم  در  ار  نآ  ناـبهگن  ياروـش  دوـب  هیلوا  ماـکحا 
: دـندومرف دنتـشون  هراب  نیا  رد  هک  ياهمان  رد  ینیمخ  ماما  ددرگیم . یـسررب  ماـظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  رد  هن  اـی  تسه  یتموکح 
رد رتشیب  طاـیتحا  يارب  اـما  تسا  نشور  نآ  مکح  یعرـش  رظنزا  دـیآیم و  تسد  هب  یـسانشراک  رظن  سلجم  موس  ود  بیوصت  اـب  هچرگ 
رب هوالع  لاس 68  رد  یساسا  نوناق  يرگنزاب  ساسا  رب  ماظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  ددرگ . یـسررب  ماظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم 

صیخـشت عمجم  بیکرت  دراد و  هدـهع  رب  زین  ار  يربـهر  هب  نداد  تروشم  هفیظو  ناـبهگن  ياروش  سلجم و  نیب  فـالتخا  دراوم  یـسررب 
خساپ زا  ناریا .) یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  ياهلصا 111 و 112 و 177  کن : ، ) تسا هدرک  نشور  یساسا  نوناقار  ماظن  تحلصم 
دروم اجنیا  رد  هک  یتحلـصماریز  درادـن  ییاج  تحلـصم ، ای  تسا  رتمهم  عرـش  نوناـق و  اـیآ  هک  لاؤس  زا  تمـسق  نیا  هک  دوشیم  نشور 

J .} تسین نآ  لباقم  رد  عرش و  زا  يادج  يزیچ  تسا و  عرش  ساسارب  هاگدید و  زا  دریگیم  رارق  یسررب 

لئاسم و ایآ  دنک ؟ لح  یسایس  يریگ  يار  کی  اب  افرص  ار  نابهگن  ياروش  سلجم و  نیب  عازن  هک  تسا  نآ  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  هفیظو  ایآ 
زا اضعا  همه  رگم  دوش . یم  ماظن  يارب  مکح  يراد  تحلـصم  ثعاب  اضعا  يریگ  يار  اب  افرـص  دوش  یم  هداد  عاجرا  عمجم  هب  هک  ینف  تالکـشم 

یمالسا ب یفاک  صیخشت 

شسرپ

؟ دنک لح  یسایس  يریگ  يار  کی  اب  افرص  ار  نابهگن  ياروش  سلجم و  نیب  عازن  هک  تسا  نآ  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  هفیظو  ایآ 
یم ماظن  يارب  مکح  يراد  تحلـصم  ثعاب  اضعا  يریگ  يار  اـب  افرـص  دوش  یم  هداد  عاـجرا  عمجم  هب  هک  ینف  تالکـشم  لـئاسم و  اـیآ 

عمجم لئاسم  همه  رگم  دنهدیم . یفنم  تبثم و  يار  هنوگچ  سپ  ریخ  رگا  دندنم ؟ هرهب  یمالـسا  یفاک  صیخـشت  زا  اضعا  همه  رگم  دوش .
. دیآ یم  تسد  هب  تحلصم  ارآ  عمج  اب  هک  دنتسه  یسایس 
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خساپ

مهم ياهداهن  زا  یکی  ماظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  املـسم  مکی -  دشاب : یم  تیمها  زئاح  لیذ  تاکن  هب  هجوت  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد 
ياه هنیمز  رد  یشزرا  اب  رایسب  ياهدرکراک  هدوب و  رادروخرب  یعرش  یقطنم و  یقوقح ، مکحتسم  ياه  هناوتشپ  زا  هک  تسا  یمالسا  ماظن 

نآ ياـهدرکراک  هاـگیاج و  نوماریپ  تواـضق  هب  يرتشیب  تقد  اـب  تسا  بساـنم  ور  نیا  زا  دراد ، هتـشاد و  ساـسح  عطاـقم  رد  فلتخم و 
زا هلحرم  کـی  اـهنت  دوش ، یم  حرطم  عـمجم  رد  هک  یفلتخم  تاـعوضوم  نوـماریپ  يریگ  يأر  دـیناد  یم  هک  هنوگناـمه  مود -  مینیـشنب .

عمجم یـصصخت  ياـه  نویـسیمک  رد  تاـعوضوم  نآ ، زا  لـبق  دـننک و  یم  یط  بیوصت  تهج  عـمجمرد  تاـعوضوم  هک  تسا  یلحارم 
فیاظو زا  یکی  ناونع  هب  نابهگن -  ياروش  سلجم و  نیب  یفـالتخا  دراوم  رد  ور  نیا  زا  دـنوش . یم  یـسررب  هدـبز ، ناسانـشراک  طـسوت 

اه حانج  زا  هک  سلجم  بیکرت  مه  اریز  دشاب  یمن  یسایس  هدعاقلا  یلع  زین  يریگ  يأر  ایناث  تسین ، يریگ  يأر  کی  اب  اهنت  الوا  عمجم - 
هک عمجم  تاـبوصم  هب  هعجارم  مه  تسا و  هدـش  لیکـشت  هناـگ  هس  ياوق  یتـموکح و  فلتخم  ياـه  شخب  یـسایس و  فلتخم  قیالـس  و 

هناسانـشراک يراک  دـیاب  هکلب  درادـن . یناوخمه  شرگن  نیا  اب  دـشاب  یم  تلود  ای  سلجم  عفن  هب  عقاوم  يرایـسب  رد  هناـفرط و  یب  ـالماک 
روشک دارفا  نیرتدهعتم  نیرت و  هبرجت  اب  زا  لکشتم  ماظن ، تحلصم  صیخشت  عمجم   - موس دشاب . یمالـسا  هعماج  ماظن و  حلاصم  ساسارب 

نیا بیکرت  ور  نیا  زا  دنـشاب  یم  رادروخرب  یبسانم  یتیریدم  ییاناوت  صـصخت و  زا  اه  هنیمز  زا  یخرب  رد  کی  ره  الومعم  هک  دـشاب  یم 
رد هک  نیا  رب  هوالع  رگید  يوس  زا  دـشاب . یم  رادروخرب  يزاتمم  هژیو و  هاـگیاج  زا  یتلود  یتموکح و  ياـهداهن  ریاـس  هب  تبـسن  عمجم 

یلو دییأت  هب  دـیاب  امتح  عمجم  تابوصم  دراد ، دوجو  یـسانش  مالـسا  دـهتجم و  دارفا  عمجم  مرتحم  تسایر  هلمج  زا  عمجم  ياضعا  نایم 
يدوجو و هفسلف  تحلصم  صیخشت  عمجم  هاگیاج  مه  تحلصم و  لصا  مه  مراهچ -  دنک . ادیپ  تیعورشم  ات  دسرب  طیارـشلا  عماج  هیقف 
زا دشاب ، یم  جراخ  همان  هلـصوح  زا  هک  تسا  یطوسبم  تاحیـضوت  هئارا  دـنمزاین  نآ و ،... درکلمع  یگنوگچ  نآ و  تارایتخا  فیاظو و 

نییبت نادـنم  هقالع  يارب  ار  تاعوضوم  لیبق  نیا  یقطنم  تروص  هب  الماک  هک  لـیذ  عباـنم  هب  لـیامت  تروص  رد  دوش  یم  هیـصوت  ور  نیا 
یـساسا قوقح  . 2 1380 باتک ، ناتـسوب  مق ، یتعیرـش ، قداص  دـمحم  ماظن ، تحلـصم  صیخـشت  عمجم  . 1 دـییامرف : هعجارم  دـنا  هدومن 

(. ددرگ یم  لاسرا  تسویپ  هب   ) 1382 نایاسراپ ، تاراشتنا  مق ، يدنرم ، یضترم  ناریا ، یمالسا  يروهمج 

؟ دییامن نایب  ار  یمالسا  ياروش  سلجم  اب  نآ  ضراعت  مدع  تحلصم و  صیخشت  عمجم  داجیا  یگنوگچ 

شسرپ

؟ دییامن نایب  ار  یمالسا  ياروش  سلجم  اب  نآ  ضراعت  مدع  تحلصم و  صیخشت  عمجم  داجیا  یگنوگچ 

خساپ

فالتخا یپ  رد  ماما و  نامز  هب  ماظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  هقباس  مکی . تسا : تیمها  زیاح  ریز  تاکن  هب  هجوت  لاؤس  نیا  خـساپ  رد 
خیراـت ردتـقو  یتـموکح  تاـماقم  نـالوؤسم و  هماـن  هـب  خـساپ  رد  هر ) ) ماـما ترـضح  ددرگیمرب . ناـبهگن  ياروـش  سلجم و  نـیب  رظن 

رد دش . سیـسأت  ماظن » تحلـصم  صیخـشت  عمجم   » نآ بجوم  هب  هک  دندرک  رداص  ار  ینامرف  تالکـشم ، زا  یخرب  دروم  رد  . 14/11/66
ًانوناق ًاعرـش و  نابهگن  ياروش  یمالـسا و  ياروش  سلجم  نیب  هک  یتروص  رد  طایتحا  تیاغ  يارب  تسا ...« : هدـمآ  نامرف  نیا  زا  یتمـسق 
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يارب هطوبرم  ریزو  ریزو و  تسخن  هناـگ ...، هس  ياوق  ياـسؤر  ناـبهگن ، ياروـش  مرتـحم  ياـهقف  زا  بکرم  یعمجم  دـشن ، لـصاح  قـفاوت 
ياهتروشم زا  سپ  دیآ و  لمع  هب  توعد  مه  رگید  ناسانشراک  زا  موزل  تروص  رد  ددرگ و  لیکشت  یمالسا  ماظن  تحلـصم  صیخـشت 

نآ زا  تلفغ  یهاـگ  هک  تسا  ياهّمهم  روما  ماـظن ، تحلـصم  دریگ ... رارق  لـمع  دروم  عمجم ، نیا  رـضاح  ياـضعا  تّیرثـکا  يأر  مزـال ،
لک هرادا  تاراشتنا  ماـظن ، تحلـصم  صیخـشت  عمجم  هب  طوبرم  تاررقم  نیناوق و  هعومجم  ...«. ) ددرگیم زیزع  مالـسا  تسکـش  بجوم 

سلجم و نیب  فالتخا  لح  يارب  ماظن ، تحلصم  صیخـشت  عمجم  زین  یـساسا  نوناق  يرگنزاب  رد  ص 3 و 4 ). روشک ، تاررقم  نیناوـق و 
هاگ و ات 1375  لاس  عمجم  نیا  دـش . هداد  رارق  یـساسا  نوناق  رد  يربهر » یتروشم  تئیهو  نارواـشم  هورگ   » ناونع هب  ناـبهگن و  ياروش 
رب ماظن ، تحلصم  صیخشت  عمجم  دش  رارق  لاس 1375  رد  سپس  دادیم . هسلج  لیکـشت  دمآیم ، شیپ  هک  يدراوم  اب  بسانتم  هاگیب و 

نامرف هب  هجوت  اب  ماظن ، تحلـصم  صیخـشت  عمجم  مود . دنک . لمع  رتيدج  رتلاعف و  دوب ، هدومن  ررقم  یـساسا  نوناق  هک  یـساسا  نامه 
هک یتروص  هب  يربهر ، اب  هرواشم  ماظن و  تالـضعم  ّلح  يارب  ماظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم   ) رد . 4/2/1368( هر ) لحار ماما  يرگنزاب 

دراوم رد  ًالقتسم  دناوتیمن  ماظن  تحلصم  صیخـشت  عمجم  نابهگن ...(  ياروش  يریـسفت  رظن  زین  و  دشابن ) رگید  ياوق  ضرع  رد  یتردق 
هژیو هب   - نآ ياهداهن  هب  کمک  ماظن و  روک  ياههرگ  ندرک  زاب  تالـضعم و  ّلح  يارب  ًاساسا  دـنک ؛) رظن  دـیدجت  دوخ ، هبوصم  ینوناـق 

نیودـت میـسرت و  رد  ار  ناشیا  ربهر ، یتروشم  يوزاب  ناونع  هب  تسا  فظوم  نینچمه  عمجم  نیا  تسا . هدـش  سیـسأت  هیرجم  هننقم و  هوق 
سلجم داهن  ام ، روشک  رد  یلم  تیمکاح  زراب  ياههولج  زا  یکی  موس . دـنک . کـمک  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ماـظن  یلک  ياـهتسایس 
نوناـق رد  رّرقم  دودـح  رد  لـئاسم  مومع  رد  سلجم  لصا 62 . . ددرگیم لیکـشت  تلم  بختنم  ناگدـنیامن  زا  هک  تسا  یمالـسا  ياروش 

. دراد رارق  سلجم  راصحنا  رد  هعماج ، زاین  دروم  نیناوق  هیلک  نیودت  ماع  ّتیحالص  نیاربانب  لصا 71 . . دنک عضو  نوناق  دناوتیم  یساسا ،
عوضوم نیا  هتبلا  لصا 112 . . درادن نینقت  قح  ًالالقتسا  تسین و  يراذگنوناق  رما  رد  یلقتسم  داهن  دوخ  تحلصم ، صیخـشت  عمجم  سپ 

ياروش سلجم و  نیب  یفـالتخا  دراوم  رد  هک  یتاـبوصم  زا  هتـسد  نآ  اریز  دومن ؛ طـلخ  عـمجم ، نآ  تاـبّوصم  ندوـب  ینوناـق  اـب  دـیابن  ار 
نیا هب  عمجم ، نیا  تابوصم  زا  رگید  ياهتسد  دوش . تیاعر  دیاب  تسا و  يداع  نیناوق  ریاس  دننام  لصا 112 ، بجوم  هب  دشابیم ، نابهگن 

لـصف لـح و  ار  نآ  عمجم  قیرط  زا  دـناوتیم  ربـهر  دـشابن ، نکمم  يداـع  قـیرط  زا  ماـظن ، تالـضعم  لـح  هاـگ  ره  : » هک تسا  تروـص 
رابتعا هب  تسا ؛ هدومن  تاررقم  زا  یضعب  نیودت  بیوصت و  هب  مادقا  ماظن ، تحلصم  صیخـشت  عمجم  يدراوم ، رد  سپ  لصا 110 .. « دنک

اب نآ  زا  سپ  تسا . هتـساوخ  ار  نانآ  یـسانشراک  رظن  عقاو  رد  هدومن و  تروشم  اهنآ  اـب  ماـظن ، تالکـشم  عفر  يارب  بـالقنا  ربهر  هکنیا 
، مساق ینابعش ، ر.ك : درادن (  سلجم  تارایتخا  اب  یتافانم  زین  رما  نیا  تسا . هدمآ  رد  تارّرقم  تروص  هب  هبوصم  نآ  نانآ ، تارظن  دییأت 

تابّوصم سکع  رب   - عمجم تابوصم  هکنیا  یناـیاپ  هتکن  (. 198196 صص ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یتموکح  راتخاس  یـساسا و  قوقح 
لیلد نیرتهب  عمجم ، رد  رما  ندوب  ّتقوم  نابهگن و  ياروش  دـییأت  سلجم و  تابّوصم  رد  تابث  ماود و  سفن  تسین و  تباث  مئاد و  سلجم 

 : رتشیب یهاگآ  يارب  ص 838 ). ج 2 ، تارکاذم ، حورـشم  تروص  :. ر.ك ). تسا ترورـض »  » ساسا رب  عمجم  تابّوصم  هک  تسا  نیا  رب 
دمحم ینایواک ، هللا و  جرف  اینتیاده ، رصاعم ب . هشیدنا  شناد و  یگنهرف  هسسؤم  ماظن ، تحلصم  صیخشت  داوج ، دمحم  اطـسرا ، فلا .

. نابهگن ياروش  یقوقح  یهقف  یسررب  يداه ،

هناگ هس  ياوق 

هیرجم

سیئر دوش , رانکرب  ای  دهد  افعتـسا  يروهمج  تسایر  هرود  مامتا  هب  هدنام  هام  هنیباک 9 يارزو  زا  یکی  رگا  هک  تسا  هدمآ  یـساسا  نوناق  رد  ایآ 
؟ دنک باختنا  هناخترازو  يارب  تسرپرس  دناوت  یمطقف  دنک و  یفرعم  سلجم  هب  يدیدج  ریزو  دناوت  یمن  روهمج 
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شسرپ

, دوش رانکرب  ای  دهد  افعتسا  يروهمج  تسایر  هرود  مامتا  هب  هدنام  هام  هنیباک 9 يارزو  زا  یکی  رگا  هک  تسا  هدمآ  یـساسا  نوناق  رد  ایآ 
؟ دنک باختنا  هناخترازو  يارب  تسرپرس  دناوت  یمطقف  دنک و  یفرعم  سلجم  هب  يدیدج  ریزو  دناوت  یمن  روهمج  سیئر 

خساپ

یلیلد ره  هب  رگا  نیاربانب  دهد . : یم  حیـضوتار  عوضوم  نیا  ًالماک  مجنپ  یـس و  ودصکی  لصا  میرادـن و  یـساسا  نوناق  رد  ینوناق  نینچ 
دعب دنک و  باختنا  هناخترازو  يارب  یتسرپرـس  دناوت  یم  هام  هس  ات  طقف  روهمج  سیئر  دشابن , دوخ  هلوحم  فیاظو  ماجنا  هب  رداق  يریزو 

. دشاب هدنام  يروهمج  تسایر  هرود  مامتا  هب  هام  طقف 3 هک  نیا  رگم  دیامن , یفرعم  سلجم  هب  ار  يریزو  دیاب  نآ  زا 

. دندش یم  باختنا  هنوگچ  تسا و  هدوب  هچ  کی  ره  فیاظو  روهمج .  سیئر  مه  میتشاد و  ریزو  تسخن  مه  هتشذگ  رد  ارچ  هک  دیهد  حیضوت  افطل 

شسرپ

باختنا هنوگچ  تسا و  هدوب  هچ  کی  ره  فیاظو  روهمج .  سیئر  مه  میتشاد و  ریزو  تسخن  مه  هتشذگ  رد  ارچ  هک  دیهد  حیـضوت  افطل 
. دندش یم 

خساپ

سیئر مه  میتـشاد و  ریزو  تسخن  مـه  هتـشذگ  رد  ارچ  هـکنیا  بوصم 1358 : یـساسا  نوناـق  رد  يریزو  تسخن  هفـسلف  یـسررب  فلا - 
رب تشاد و  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یفلتخم  تارظن  اه و  هاگدید  یـساسا و  نوناق  ناگربخ  تارکاذـم  هب  هعجارم  دـنمزاین  روهمج ،

نوناق ناگدـننک  نیودـت  تفگ  نینچ  ناوت  یم  هصالخ  تروص  هب  اما  دـیدرگ . باـختنا  هیرجم  هوق  رد  زکرمتم  ریغ  تیریدـم  نآ  ساـسا 
ماظن ریاس  براجت  زا  هدافتـسا  لابند  هب  رـصاعم ، يایند  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هباشم  یتموکح  نتـشادن  هقباس  لیلد  هب  یـساسا 

یمالـسا و يروهمج  سدـقم  ماظن  دایز  مامتها  لیلد  هب  رگید  يوس  زا  و  دـندوب . روشک  ینینقت  ییارجا و  تیریدـم  دـعب  رد  یـسایس  ياه 
 - تسا موسرم  ایند  رد  اوق  کیکفت  زا  هک  یتوافتم  تشادرب  عون  ود  نایم  زا  اه  هنیمز  یمامت  رد  مدرم  تیمکاح  قح  لامعا  هب  نآ  ناربهر 
هب نداد  لکـش  یگنوگچ  رد  یناملراپ  میژر  تمـس  هب  شیارگ  دنا -  هدـیزگرب  ار  یناملراپ  میژر  یخرب  یتسایر و  میژر  اهروشک  یخرب 

دوش یم  هدرپس  ناملراپ  ناگدنیامن  هب  تاباختنا  رذگهر  زا  مدرم و  يوس  زا  یلم  تیمکاح  هیرظن ، نیا  ساسارب  هک  دش  بلاغ  هیرجم  هوق 
، یضاق لضفلاوبا  رتکد  یـساسا ، قوقح  ياه  هتـسیاب   ) ددرگ یم  لقتنم  اوق  ریاس  رازگراک و  صاخـشا  یهاگتـسد و  هب  ناملراپ  قیرط  زاو 

ماـظن نینچ  رد  هیرجم  هوق  تسا و  ناـملراپ  رب  هیکت  یناـملراپ  ياـه  میژر  رد  رگید  تراـبع  هب  ص 193 .) ، 1375 رتسگداد ، رـشن  نارهت ،
روهمج سیئر  ای  هاشداپ   ) روشک تسایر  تسا ؛ ینکر  ود  الومعم  ییاپورا -  کلامم  زا  يرایسب  هسنارف و  ناتسلگنا ، دننام  یسایس -  ياه 

ار یـسایس  ياه  تیلوؤسم  هیلک  هک  هنیباک  و  ریزو ) تسخن   ) تلود تأیه  تسایر  تسا و  لوؤسم  ریغ  نکر  اتدعاق  هک  هیرجم ) ياروش  ای 
یساسا نوناق  رد  ساسا  نیا  رب  ص 194 .) نامه ،  ) دنشاب یم  مدرم  ناگدنیامن  ربارب  رد  دوخ  لامعا  يوگخـساپ  یگمه  دنراد و  هدهع  رب 
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ناـمز اـت  دــش و  هـتفرگ  رظن  رد  ریزو -  تـسخن  مـه  روـهمج و  سیئر  مـه  ینعی  ینکر -  ود  زکرمتم و  ریغ  هـیرجم  هوـق  بوصم 1358 
بوصم یـساسا  نوناق  رد  ریزو  تسخن  ياه  تیلوؤسم  فیاـظو و  ب -  دوب . مکاـح  متـسیس  نیا  لاس 1368  رد  یـساسا  نوناق  يرگنزاب 

راک رب  تراـظن  . 1 مراهچ ) یـس و  دـصکی و  لصا  ساسارب  : ) تسا لـیذ  ياـه  تیلوؤسم  بجوم  هک  ناریزو  تأـیه  تساـیر  مکی -  : 58
یـشم طخ و  نییعت  يزیر و  همانرب  . 4 ناریزو . اب  يراکمه  . 3 تلود . ياه  میمـصت  نتخاس  گنهامه  يارب  مزال  ریبادت  ذاختا  . 2 ناریزو .

ساسارب  ) سلجم زا  دامتعا  يأر  ذخا  بیوصت و  يارب  روهمج  سیئر  هب  ءارزو  داهنشیپ  مود -  روشک . نیناوق  حیحـص  يارجا  يارب  تلود 
 - مراهچ مراهچ .) یس و  دصکی و  لصا  ساسارب   ) سلجم ربارب  رد  ناریزو  تأیه  تامادقا  تیلوؤسم  موس -  موس ) یس و  دصکی و  لصا 

دامتعا زاربا  زا  سپ  هاگره  مجنپ -  مجنپ .) یـس و  دصکی و  لصا  ساسارب   ) دـیدج تلود  نییعت  ات  افعتـسا  زا  سپ  فیاظو ، هب  لمع  همادا 
لـصا ساسارب   ) دـیامن دامتعا  يأر  ياضاقت  سلجم  زا  اددـجم  دـیاب  تلود  دـنک ، رییغت  ناریزو  تأیه  ياـضعا  زا  یمین  تلود  هب  سلجم 

زا دامتعا  يأر  ذخا  روهمج و  سیئر  بیوصت  اب  دیاب  ریزو  تسخن  طسوت  ناریزو  ددجم  بصن  لزع و  مشـش -  مشـش .) یـس و  دـصکی و 
دراوم رد  دشاب و  هتشاد  یتلود  لغش  کی  زا  شیب  دناوت  یمن  ریزو  تسخن  متفه -  مشـش .) یـس و  دصکی و  لصا  ساسارب   ) دشاب سلجم 

لهچ و دصکی و  لصا  ساسارب  . ) دریذپب درادـن  لوؤسم  ریزو  هک  اراه  هناخ  تارزو  زا  یخرب  يدـصت  تقوم  روط  هب  دـناوت  یم  ترورض 
هقف ( ) متـشه یـس و  دصکی و  لصا  ساسارب   ) ناریزو تأیه  رد  نیناوق  حور  نتم و  اب  قبطنم  همان  نییآ  همانبیوصت و  عضو  متـشه -  مکی .)

ص ، 1377 ریبکریما ، تاراشتنا  نارهت ، یناجنز ، دیمع  یلعسابع  ناریا ، یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  ینابم  یـساسا و  قوقح  یـسایس ،
شقن روهمج  سیئر  يارب  وا ، فیاـظو  هزوح  ریزو و  تسخن  تاراـیتخا  عیـسو  هنماد  هب  هجوت  اـب  یمتـسیس  نینچ  رد  تسا  یعیبـط  (. 345
نوناق رد  روهمج  سیئر  فیاظو  اب  ییانـشآ  تهج  دوب . ریزو  تسخن  تسد  رد  ياهراک  همه  المع  دنام و  یم  یقاب  یتافیرـشت  یتراظن و 

، یناجنز دـیمع  یلعـسابع  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناـق  یناـبم  یـساسا و  قوقح  یـسایس ، هقف  بوصم 1358 ر.ك : یـساسا 
بوصم یـساسا  نوناق  ساـسارب  ریزو  تسخن  روهمج و  سیئر  باـختنا  هوحن  ج -  . 331 ص 332 -  ، 1377 ریبکریما ، تاراـشتنا  نارهت ،

دـش یم  باختنا  مدرم  ءارآ  قلطم  تیرثکا  اب  هک  تسا  ینونک  نامز  دـننامه  روهمج  سیئر  باختنا  بوصم 58  یـساسا  نوناق  رد  : 1358
يریزو تسخن  يارب  ار  يدرف  روهمج  سیئر   » مراهچ تسیب و  دـصکی و  لصا  ساسارب  و  یـساسا ) نوناق  متفه  دـصکی و  لصا  ساسارب  )

تـسخن فذح  د -  دـیامن .» یم  رداص  وا  يارب  يریزو  تسخن  مکح  یلم  ياروش  سلجم  زا  لیامت  يأر  بسک  زا  سپ  دـنک و  یم  دزمان 
هدیدع رایسب  تالکشم  تاماهبا و  یساسا 1358 ، نوناق  رد  ینکر  ود  هیرجم  هوق  نتفرگ  رظن  رد  یساسا 1368 : نوناق  يرگنزاب  رد  ریزو 

هنیمز رد  بوصم 58  یـساسا  نوناـق  تالکـشم  زا  یکی  هنومن ؛ ناونع  هب  دروآ  دوجو  هب  لـمع  هزوح  رد  مه  یقوقح و  هزوـح  رد  مه  يا 
هب هک  يدارفا  هاگره  هک  دوب  نیا  یمالسا  ياروش  سلجم  اب  روهمج  سیئر  یلامتحا  رظن  قفاوت  مدع  تلود ، تأیه  اب  روهمج  سیئر  هطبار 

سیئر دـنیامن و  بسک  ار  سلجم  داـمتعا  يأر  دنتـسناوت  یمن  دـندش ، یم  یفرعم  سلجم  هب  روهمج  سیئر  فرط  زا  ریزو  تسخن  ناونع 
دـمآ و یم  دوجو  هب  یلح  لباق  ریغ  تسب  نب  ریزو  تسخن  نییعت  رد  دـنک ، یفرعم  ار  سلجم  داـمتعا  دروم  دارفا  تسناوت  یمن  زین  روهمج 

سلجم روهمج و  سیئر  نیب  وسکی و  زا  ریزو  تسخن  روهمج و  سیئر  یلامتحا  قفاوت  مدع  زا  هک  ءارزو  باختنا  رد  یلامتحا  تسب  نب  ای 
زا هک   ) ریزو تسخن  روهمج و  سیئر  نیب  يددـعتم  مهم و  تافالتخا  زین  یلمع  هزوح  رد  هک  نیا  اـی  و  دـش و ... یم  یـشان  رگید  يوس  زا 

موادت مه  نآ  زا  سپ  ياه  لاس  ات  دوب و  هدمآ  دیدپ  ییاجر  دیهـش  يریزو  تسخن  ردـص و  ینب  نسحلاوبا  يروهمج  تسایر  زاغآ  نامه 
زا نوگانوگ  ياه  تشادرب  تابجوم  دش و  یم  یشان  یـساسا  نوناق  ياه  یتساک  ماهبا و  زا  هک   ) ییارجا تردق  میهـست  رـس  رب  دوب ) هتفای 

نیا رد  ار  یـساسا  نوناق  يرگنزاب  یگمه  يرادا  ياه  يراک  مک  ییارجا و  ياه  تسب  نب  ریاس  اـی  و  دروآ .) یم  مهارف  ار  یـساسا  نوناـق 
(. ش 5 نیتم ، همانلـصف  یلیلخ ، نسحم  یمالـسا ، يروهمج  هطورـشم و  یـساسا  نوناق  ود  رد  يرگنزاـب  هسیاـقم  ر.ك :  ) دـیبلط یم  دروم 

خیراـت نآ  اـت  اـم  گرزب  درد  مه ، يروهمج  تساـیر  دروـم  رد  : » دـیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  یناجنـسفر  یمـشاه  مالـسالا  تجح  هکناـنچ 
هتـشادن يرایتخا  مه  دـعب  دروایب و  يأر  همه  نیا  روهمج  سیئر  هک  تشادـن  یهیجوت  اعقاو  دوب . روهمج  سیئر  ریزو و  تسخن  فـالتخا 
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ثحب نیا ، لباقمرد  هتبلا  دوبن . حرطم  الـصا  مشابن ، ای  مشاب  نم  هکنیا  ثحب  دوب . هدننک  جـلف  نیا  دوب . تلود  تسد  رد  اهراک  همه  دـشاب .
دـنوش و باختنا  سلجم  ناگدـنیامن  دـشاب . یناملراپ  ماظن  میـشاب و  هتـشادن  یباختنا  يروهمج  تسایر  الـصا  ام  هکنیا  نآ  دوب و  يرگید 
. دشابرگید ياهاج  لثم  تسه ، یـساسا  نوناقرد  هک  دشاب  دـهاوخب  مه  يروهمج  سیئر  رگا  دـنک و  باختنا  سلجم  مه  ار  ریزو  تسخن 

نآ رد  دوب . يوق  مه  ناشیاه  ثحب  دندوب و  هیرظن  نیا  رادفرط  اعون  دندوب ، هدمآ  سلجم  زا  هک  مه  رفن  جنپ  دوب . يدـج  رایـسب  ثحب  نیا 
نیا هک  دـش  رثوم  مه  ناشیا  يأر  درک و  لوبق  ار  ام  رظن  یلو  دوب ، هدـمآ  سلجم  زا  هکنیا  اب  درک . کمک  ام  هب  يرون  هللادـبع  ياقآ  ثحب 

تارایتخا دنک و  یفرعم  ار  ریزو  تسخن  دوش و  باختنا  يروهمج  تسایر  هک   - دوجوم کبـس  هک  میتشاد  لوبق  همه  ینعی  دوش . هتفریذپ 
« دراد یلوقعمریغ  لکـش  تلود  تروـص  نیا  ریغ  رد  دـشاب ، روـهمج  سیئر  تسد  رد  تاراـیتخا  تسین . تسرد  دـشاب - تلود  تسد  رد 

یـساسا ياهروحم  زا  یکی  یـساسا 1368  نوناق  يرگنزاـب  رد  ساـسا  نیا  رب  نمهب 82 ) یناجنـسفر ، یمـشاه  اب  وکتفگ  ناـهیک ،  : كر )
هزوح هب  ندیـشخب  تعـسو  روهمج و  سیئر  هب  ریزو  تسخن  فیاـظو  تاراـیتخا و  ندرپـس  اـب  هک  دوب  يریزو  تسخن  فذـح  يرگنزاـب ،

. دیدرگ عفترم  نیشیپ  یلمع  یقوقح و  تالکشم  يروهمج ، سیئر  تارایتخا 

هننقم

؟ دراد یموزل  هچ  ناگدنیامنرد  يوقت  تلادع و  دوجو 

شسرپ

؟ دراد یموزل  هچ  ناگدنیامنرد  يوقت  تلادع و  دوجو 

خساپ

ورف ار  ماـظن  یهلا  ياـهناینب  همه  عقاو  رد  نآ ، ندـش  هدز  راـنک  تسا و  یمالـسا  ماـظن  رد  تیلوؤسم  یـساسا  ناـکرا  زا  اوقت ، تلادـع و 
ناگتـسباو و ناشیاهتموکح  ، دیدز لاثم  هک  زین  یعماوج  دنکیم . لدـبم  یناسنا  دـض  یهلا و  دـض  یتوغاط ، یماظن  هب  ار  نآ  دزیریم و 
، هدش هئارا  ياهرامآ  ساسارب  هک  دینادب  تسا  بلاج  تسا . اهنآ  عفانم  نیمأت  ناشیاههمانرب ، نیرتمهم  دننارادهیامرـس و  ناگدـناشن  تسد 
دنتسه و اهتسینویهـص  زا  اکیرمآ  روهمج  ياسؤر  مامت  یلو  دنـشابیم ؛ تسینویهـص  اهنآ  زا  موس  کی  اهنت  اکیرما  نایيدوهی  هعماج  زا 

يرایسب دشابیم و  و ... اهولیچور -  دننام  يداصتقا -  گرزب  ياهيروتارپما  اهتسارت و  ، اهیناپمک عفانم  تهج  رد  امومع  ناشیاههمانرب 
هچنآ رب  نوزفا  مسینویهـص . هطلـس  ریز  ناهج  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دـشابیم . رالد  نابابرا  عفانم  عاعـشلاتحت  ، مدرم ياهتساوخ  زا 

يونعم و یتیبرت  ماظن  يوس  هب  ربهار  وگلا و  کی  شقن  یعامتجا  نالک  تیریدم  رب  هوالع  مکاح  یصخش  یمالـسا  تموکح  رد  تشذگ 
. دشاب هوسا  هتسیاش و  يدرف  دیاب  تهج  ره  زا  اذل  دراد ، هدهع  رب  زین  ار  هعماج  ینید 

عفررکف هب  دنزادرپب و  ینارنخس  هب  اهناتسرهشرد  هکنیا  ياج  هب  دنتـسه  ریخا  تاشاشتغا  لماع  اهنآ  دوخ  هک  یمالـسا  ياروش  سلجم  ناگدنیامن 
؟ دنک دروخرب  اهنآ  اب  دیاب  یسک  هچ  دنشاب ، مدرم  تالکشم 

شسرپ
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هب دنزادرپب و  ینارنخـس  هب  اهناتـسرهشرد  هکنیا  ياج  هب  دنتـسه  ریخا  تاشاشتغا  لماع  اهنآ  دوخ  هک  یمالـسا  ياروش  سلجم  ناگدنیامن 
؟ دنک دروخرب  اهنآ  اب  دیاب  یسک  هچ  دنشاب ، مدرم  تالکشم  عفررکف 

خساپ

، دندازآ دوخ  يأرو  رظن  راهظارد  یگدنیامن  فیاظو  يافیا  ماقمرد  سلجم  ناگدـنیامن   " یـساسا نوناق  لصا 86  ربارب  تسا  ملـسم  هچنآ 
دـش مـالعا  یئاـضق  مرتـحم  نیلؤـسم  طـسوت  هک  روطناـمه  نیارباـنب  دنـشاب . درگیپ  لـباق  ریغو  دازآ  مئارج  هنوـگره  باـکترارد  هکنیا  هن 

. دش دهاوخ  دروخرب  مه  وا  اب  تاشاشتغارد  يا  هدنیامن  تلاخد  تابثا  تروصرد 

یقوقح و ياه  نویسکارف  نارازگراک -  یگتسبمه  دادرخ - مود  تیلقا - تیرثکا - قافو - - تکراشم بزح   ) سلجم ياه  نویـسکارف  دروم  رد 
فیاظو هچ  تسا و  هنوگچ  اهنآ  رب  مکاح  نیناوق  دریگ  یم  لکش  یساسا  هچ  رب  دیهد  حیـضوت  لصا 90  دننام  نآ  ياه  نویـسیمک  و  ییاضق و )... 

. دنراد یلقتسم 

شسرپ

ياه نویـسکارف  نارازگراـک -  یگتـسبمه  دادرخ - مود  تیلقا - تیرثکا - قاـفو - - تکراـشم بزح   ) سلجم ياـه  نویـسکارف  دروم  رد 
هنوگچ اهنآ  رب  مکاح  نیناوق  دریگ  یم  لکش  یساسا  هچ  رب  دیهد  حیـضوت  لصا 90  دننام  نآ  ياه  نویـسیمک  و  ییاضق و )...  یقوقح و 

. دنراد یلقتسم  فیاظو  هچ  تسا و 

خساپ

لخاد رد  هک  یهورگ  ای  حاـنج  ياـنعم  هب  ( fraction) نویسکارف يوسنارف  هژاو  یسایس  حالطـصا  رد  سلجم :  ياه  نویـسکارف  فلا - 
، بزح نآ  یلک  ياه  تسایس  اه و  همانرب  يارجا  یگنوگچ  هنیمز  رد  نآ  ياضعا  دیآ و  یم  دیدپ  یسایس  نامزاس  ای  سلجم  بزح ، کی 

یملع كرادم  تاعالطا و  زکرم  یـسایس ، مولع  گنهرف   ) دـننک یم  زاربا  اضعا  رگید  زا  توافتم  يدـیاقع  تایرظن و  نامزاس ، اب  سلجم 
دـشاب یم  نانآ  يا  هفرح  تاکارتشا  ای  ناگدنیامن  يرکف  تاکارتشا  یـسایس و  عضاوم  اه  نویـسکارف  يریگ  لکـش  ساسا  (. 1374 ناریا ،

لکش هچخیرات  میهاوخب  رگا  دوش . یم  قالطا  بازحا  ناگدنیامن  ياه  هورگ  هب  یناملراپ ، ياه  نویـسکارف  هننقم  سلاجم  رد  الومعم  هک 
متفه سلجم  رد  سپس  درک و  ادیپ  هدرتسگ  روهظ  مشش  سلجم  رد  ادتبا  مییامن ؛ یسررب  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  رد  نویسکارف  يریگ 
روحم مشـش  سلجم  رد  هک  توافت  نیا  اب  میـشاب  یم  ددعتم  ياه  نویـسکارف  يریگ  لکـش  دـهاش  نونکات  نآ  راک  هب  عورـش  نامز  زا  زین 

ناگدـنیامن یلغـش  يا و  هفرح  تاکارتشا  ساسارب  رتشیب  متفه  سلجم  رد  یلو  دوب  یـسایس  عضاوم  ساسارب  اـه  نویـسکارف  يریگ  لـکش 
قافو و نویـسکارف  دنچ  ره  نارگراثیا و ... ناراگن ، همانزور  تاعوبطم و  نویـسکارف  يزرواشک ؛ نایگنهرف ؛ ياه  نویـسکارف  دـننام  تسا 

لکش دشاب . یم  نآ  ياضعا  یسایس  عضاوم  روحم  رب  هتفرگ ، لکش  نارگدابآ ) فالتئا   ) سلجم یسایس  تیرثکا  لباقم  رد  هک  يدمآراک 
دنشاب یم  يا  هفرح  ای  یسایس  تاکارتشا  ياراد  هک  سلجم  ناگدنیامن  زا  يدادعت  یگنهامه  تساوخرد و  ساسارب  اه  نویـسکارف  يریگ 

( نویسکارف عون  هب  یگتسب   ) یسایس ای  یلغش  قباوس  یماسا و  یـسررب  زا  سپ  سلجم  سیئر  دشاب . یم  ناشیا  تقفاوم  سلجم و  سیئر  اب 
دیاب هرخالاب  و  دیامن . یم  مالعا  ار  دوخ  ییاهن  رظن  دشاب ، هتـشاد  دناوت  یم  نویـسکارف  نآ  ساسا  هک  یترورـض  تیمها و  نآ و  نیبلطواد 
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یمامت هک  تسا  سلجم  یگدنلاب  ییایوپ و  بجوم  یتروص  رد  سلجم  رد  ددعتم  ياه  نویسکارف  دوجو  هک  تشاد  هجوت  زین  هتکن  نیا  هب 
مدرم هب  تمدخ  روشک و  هبناج  همه  تفرـشیپ  اهنت  فده  هدوب و  یمالـسا  ماظن  ياه  شزرا  لوصا و  روحم  رب  اه  نویـسکارف  ياه  تیلاعف 

بجوم دنیامن ، تباقر  رگیدـکی  اب  بصنم  تردـق و  رـس  رب  دـنوش و  جراخ  یـساسا  روحم  لوصا و  نیا  زا  هدرکن  يادـخ  رگا  اما  دـشاب ،
تأیه ای  نویسیمک  ترورض : فیرعت و  . 1 سلجم : ياه  نویـسیمک  ب -  دوش . زیهرپ  نآ  زا  تدش  هب  دیاب  هک  هدوب  سلجم  يدـمآراکان 

هار هئارا  ای  صاخ  یعوضوم  یـسررب  ای  حـیاول  اه و  حرط  یـسررب  لثم  ینیعم  یلمع  ماـجنا  هک  دارفا  زا  يا  هعومجم  ( commission)
تاعلاطم اهراک و  هک  تسا  هدـنیامن  يدادـعت  زا  لکـشتم  سلجم  ياـه  نویـسیمک  ص 57 .) نامه ،  ) دـنریگ یم  هدـهع  رب  ار  ییاـه  لـح 

. دراپـس یم  سلجم  یمومع  هسلج  هب  ییاـهن  میمـصت  ذاـختا  یـسررب و  ثحب و  يارب  ار  نآ  هداد و  ماـجنا  فلتخم  دراوم  رد  ار  یتامدـقم 
نیمه رد  نیناوق  زا  يرایـسب  روما و  ناینب  هدولاش و  اریز  تسا ؛ تیمها  اب  رایـسب  دـننک  یم  افیا  صوصخ  نیا  رد  اه  نویـسیمک  هک  یـشقن 

اه و حرط  یسررب  اب  نویسیمک  ره  دهد . یم  تهج  نیقی  عطق و  روط  هب  سلجم  ياه  يریگ  میمـصت  هب  دوش و  یم  هدراذگ  اه  نویـسیمک 
هک اجنآ  زا  الوصا  دزادرپ . یم  دیاوز  فذح  اه و  یتساک  لیمکت  هب  موزل  تروص  رد  دهد و  یم  رارق  یبایزرا  دروم  ار  اهنآ  هدیسر  حیاول 

، دنتـسین دراوم  یمامت  یـسررب  صیخـشت و  هب  رداق  ناگدـنیامن  دراد و  نوگانوگ  ياه  صـصخت  هب  زاین  يراذـگ  نوناق  یناـملراپ و  راـک 
نیا اه  نویـسیمک  هب  هبرجت ، یهاگآ و  عون  هب  هجوت  اب  ناگدنیامن ، بذـج  عیزوت و  صـصخت و  ساسارب  ددـعتم  ياه  نویـسیمک  سیـسأت 

سلجم تروص ، نیا  رد  دریگ . تروص  هناسانشراک  هناهاگآ و  روط  هب  عوضوم  ره  ساسارب  یتامدقم  ياه  یسررب  هک  دهد  یم  ار  ناکما 
ذاختا يداهنـشیپ  تاـعوضوم  هب  تبـسن  یـصصخت  ینف و  تهج  زا  رطاـخ  ناـنیمطا  بسک  زا  سپ  دوب  دـهاوخ  رداـق  ناگدـنیامن  یمومع 

.2 ص 108 .) ج 2 ، ، 1380 رتسگداد ، رشن  یمشاه ، دمحم  دیس  رتکد  ناریا ، یمالسا  يروهمج  یـساسا  قوقح   ) دیامنب یـسایس  میمـصت 
یلخاد همان  نییآ  هبرجت ، صصخت و  ساسارب  اه  نویسیمک  لیکشت  يارب  مزال  تامدقم  ندرک  مهارف  يارب  اه : نویسیمک  لیکشت  تاررقم 
یماـسا اـه ، نویـسیمک  لیکـشت  زا  لـبق  ناگدـنیامن : صـصخت  یـسررب  تخانـش و  تسا - : هوـمن  ینیب  شیپ  لـیذ  بیترت  هـب  ار  یتاررقم 

هدش ریثکت  دنشاب ) هتشاد  یگدنیامن  هقباس  هک  یتروص  رد   ) اه نویـسیمک  رد  تیوضع  هقباس  هبرجت و  تالیـصحت و  هارمه  هب  ناگدنیامن 
ساـسارب سلجم  ياـه  نویـسیمک  رد  تیوضع  يارب  هبعـش  ره  ءاـضعا  تیحالـص  صیخـشت  دوش . یم  هدراذـگ  ناگدـنیامن  راـیتخا  رد  و 

ود لقادح  نویـسیمک ، کی  رد  تیوضع  يارب  تسا  مزلم  هدـنیامن  ره  دوب . دـهاوخ  هبعـش  ءاضعا  یبسن  تیرثکا  يأر  هدـنیامن و  داهنـشیپ 
ساسارب اه : نویسیمک  هب  ناگدنیامن  صیـصخت  سلجم - .) یلخاد  همان  نییآ  هدام 46   ) دهد داهنـشیپ  مود  لوا و  بیترت  هب  ار  نویـسیمک 

یفخم يریگ  يأر  اـب  نویـسیمک و  نآ  رد  تیوـضع  هقباـس  هبرجت و  صـصخت ، ریظن  ییاـه  تیلوا  و  هـسیئر ، تأـیه  قـفاوت  ریظن  یلئاـسم 
ياـضعا باـختنا  زا  سپ  : » اـه نویـسیمک  راـک  زرط  هرادا و  سلجم - .) یلخاد  هماـن  نییآ  و 57  داوم 47  ر.ك :  ) دـشاب یم  نآ  ياـضعا 

بئان ود  سیئر ، کی  اروف  دـقعنم و  دوخ  ءاـضعا  موس  ود  لقادـح  روضح  اـب  وضع  نیرت  نسم  تساـیر  هب  نویـسیمک  ره  اـه ، نویـسیمک 
همان نییآ  هدام 49 ، « ) دـیامن یم  باختنا  لاس  کی  تدـم  يارب  یبسن  تیرثکا  اـب  هقرو  اـب  یفخم  يأر  اـب  یـشنم  ود  ربخم و  کـی  سیئر 

تیرثکا اب  نویسیمک  تابوصم  دشاب . یم  ءاضعا  موس  ود  لقادح  روضح  اه  نویسیمک  هسلج  تیمسر  يارب  رابتعا  طانم  (. » سلجم یلخاد 
رد ریبد  ناونع  هب  ار  سلجم  بسانم  هبرجت و  اب  ناسانشراک  زا  رفن  کی  لقادح  سلجم  هسیئر  تأیه  « » دوب دهاوخ  رـضاح  هدع  ءارآ  قلطم 

: اه نویسیمک  عاونا  . 3 نامه .) هدام 52 ، « ) دنیامن مادقا  هطوبرم  يرادا  یسانشراک و  روما  هب  تبـسن  ات  دهد  یم  رارق  نویـسیمک  ره  رایتخا 
رظن رد  اب  سلجم  یلخاد  همان  نییآ  هدومن ، ررقم  هننقم  هوق  يارب  ار  تراـظن  يراذـگنوناق و  یلـصا  هفیظو  ود  یـساسا  نوناـق  هک  اـجنآ  زا 

نویسیمک و   ) یصصخت ياه  نویسیمک  و  صاخ ...  ياه  نویـسیمک  ياراد  سلجم  : » تسا هدومن  ینیب  شیپ  سلجم  یلک  فیاظو  نتفرگ 
نیودت قیقحت ، نویـسیمک  لماش  صاخ ؛ ياه  نویـسیمک  نامه - .) هدام 29 ، « ) دوب دهاوخ  صخـشم ... فیاظو  هدودـحم  اب  تقوم ) ياه 
سلجم رمتسم  روما  رد  اه  نویسیمک  نیا  یلصا  تیلوؤسم  یـصصخت ؛ ياه  نویـسیمک  دشاب - . یم  مدون  لصا  سلجم ، یلخاد  همان  نییآ 

یگدیسر ینوناق ، حیاول  اه و  حرط  لیمکت  حالصا و  یسررب ، فیاظو  دشاب  یم  روشک  ییارجا  ياهراک  اب  بسانتم  اعون  لیکـشت  تسا و 
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نیناوق و يارجا  یگنوگچ  هعـسوت و  ياه  همانرب  حیاول و  دروم  رد  رظن  راهظا  یـسررب و  هجدوب ، حـیاول  صحفت و  قیقحت و  ياه  حرط  هب 
یمئاد بیوصت  نینچمه  حـیاول و  اه و  حرط  یـشیامزآ  بیوصت  یـسررب و  روشک و  هرادا  فیک  مک و  زا  عالطا  بسک  نآ ، ياه  هرـصبت 

نویسیمک دنراد . هدهع  رب  تسا  هدش  راذگاو  اهنآ  هب  یساسا  نوناق  لصا 85  قبط  هک  ار  تلود  هب  هتسباو  یتلود و  ياه  نامزاس  همانساسا 
یلم تینما  نویسیمک  . 4 يداصتقا ، نویسیمک  . 3 یعامتجا ، نویسیمک  . 2 تاقیقحت ، شزومآ و  نویسیمک  . 1 زا : دنترابع  یصصخت  ياه 

نویسیمک . 8 نامرد ، تشادـهب و  نویـسیمک  . 7 تابـساحم ، هجدوب و  هماـنرب و  نویـسیمک  . 6 يژرنا ، نویـسیمک  . 5 یجراخ ، تسایـس  و 
عبانم بآ و  يزرواشک ، نویسیمک  . 12 یقوقح ، یئاضق و  نویسیمک  . 11 یگنهرف ، نویسیمک  . 10 نارمع ، نویسیمک  . 9 نداعم ، عیانص و 

 : سلجم تیاس  ر.ك : هچخیرات و ... فیاظو و  فادها و  نآ ، ياضعا  اه و  نویسیمک  نیا  زا  مادک  ره  هرابرد  تاحیضوت  تهج  یعیبط . 
یصاخ و لئاسم  هک  دنوش  یم  لیکشت  ینامز  رد  تقوم : ياه  نویـسیمک   - www.mellat electronic newspapaer.htm

نوناق مدون  لصا  نویسیمک  . 4 ص 111 ]. نامه ، ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یـساسا  قوقح  ر.ك :  ] دشاب حرط  لباق  سلجم  رد  ییانثتـسا 
مدون لصا  نویـسیمک  تفگ : نینچ  ناوت  یم  نآ  هرابرد  راصتخا  تروص  هب  دـیدرب  ماـن  نویـسیمک  نیا  زا  لاؤس  رد  هک  اـجنآ  زا  یـساسا :

نالوؤسم درکلمع  رب  نانآ  تراظن  روشک و  رد  روما  يارجا  دنور  رب  مدرم  تراظن  هدننک  نیمـضت  یـساسا  عجارم  زا  یکی  یـساسا ، نوناق 
هب دوش ؛ یم  هدیمان  دون » لصا  نویسیمک   » یـساسا نوناق  مدون  لصا  اب  نآ  طابترا  رطاخ  هب  نویـسیمک  نیا  تسا . هناگ  هس  ياوق  رد  روشک 
هب ابتک  ار  دوخ  تیاکـش  دـناوت  یم  دـشاب ، هتـشاد  هیئاضق  هوق  ای  هیرجم  هوق  ای  سلجم  راـک  زرط  زا  یتیاکـش  سک  ره  : » لـصا نیا  بجوم 

تیاکش هک  يدراوم  رد  دهد و  یفاک  خساپ  دنک و  یگدیسر  تایاکش  نیا  هب  تسا  فظوم  سلجم  دنک ، هضرع  یمالسا  ياروش  سلجم 
يدروم رد  دیامن و  مالعا  ار  هجیتن  بسانم  تدم  رد  دهاوخب و  اهنآ  زا  یفاک  خـساپ  یگدیـسر و  تسا ، طوبرم  هیئاضق  ای  هیرجم و  هوق  هب 

روشک رـسارس  زا  تلم  داحآ  زا  نوگانوگ  تاعالطا  ندـمآ  مهارف  زاس  هنیمز  لصا  نیا  دـناسرب . هماع  عالطا  هب  دـشاب  مومع  هب  طوبرم  هک 
عالطا ناگدنیامن و  تراظن  يارب  مزال  تامدقم  هدـننک  لیهـست  لصا  نیا  عقاو  رد  دوش . یم  تلم  ناگدـنیامن  يارب  عونتم  تاعوضوم  رد 

، یتراظن ياهداهن  تراظن و  ر.ك - : دون ، لـصا  نویـسیمک  دروم  رد  رتشیب  تاحیـضوت  تهج  دـش . دـهاوخ  روشک  يراـج  روما  زا  ناـنآ 
، نامه یـساسا ، قوقح   - 100 صص 105 -  ، 1382 یمالـسا ، هشیدـنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  تاراشتنا  یناکدرا ، لضفا  کـلم  نسحم 

165 صص 169 - 

؟ تسا هنوگچ  تسا  يراج  هعماج  نوئش  مامت  رد  هیقف  یلو  يأر  هکنیا  هب  هجوت  اب   - مدرم ناگدنیامن  يأر  ندوب  كالم  هننقم و  هوق  هاگیاج 

شسرپ

هنوگچ تسا  يراج  هعماـج  نوئـش  ماـمت  رد  هیقف  یلو  يأر  هکنیا  هب  هجوت  اـب   - مدرم ناگدـنیامن  يأر  ندوب  كـالم  هننقم و  هوق  هاـگیاج 
؟ تسا

خساپ

رب نیناوق  عضو  رد  لیکوت  يانعم  هب  ناگدـنیامن ، هب  ناشتلاکو  ناملـسم  مدرم  هکنیا  نآ و  ندوب  یمالـسا  ینعی ، ماظن ؛ تیهاـم  هب  هجوت  اـب 
یگنهامه تیمالسا و  هک  تسا  ارجا  لباق  دباییم و  تیعورشم  هاگ  نآ  دننکیم  عضو  هک  ار  هچنآ  تسا ؛ یـساسا  نوناق  مالـسا و  ساسا 

ار دوخ  صاخ  ياهداهن  اهراکوزاس و  روما  نیا  صیخـشت  دـشاب . راگزاس  یمالـسا ، هعماج  یلاـع  حـلاصم  اـب  زین  یـساسا و  نوناـق  اـب  نآ 
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زا سپ  دنراد . هدـهع  رب  هیقف  یلو  ار  موس  رـصنع  نابهگن و  ياروش  یهقف  یقوقح و  ناسانـشراک  ار  مود  لوا و  رـصنع  یـسررب  دـبلطیم .
يروهمج و ياهماظن  همه  رد  رگید  فرط  زا  دنتـسه . نیناوق  نآ  يارجا  تیعبت و  هب  مزلم  هیقف  یلو  یتح   - ناگمه رـصنع ، هس  نیا  زارحا 

یهدرظن قح  هعماج ، فلتخم  نوئش  رد  تموکح  سیئر  ناونع  هب  دراد و  ياهوق  ارف  تردق  يداهن ، ای  صخش  کی  اوق ، کیکفت  رب  ینتبم 
رگید رد  تموـکح  ياـسؤر  تاراـیتخا  دودـح  هب  هعجارم  دـماجنایم . سلجم و ... لـالحنا  هب  اـسب  هـچ  هـک  اـجنآ  اـت  دراد  رظن  لاـمعا  و 

. تسا اهنآ  زا  رتمک  هنیمز  نیا  رد  هیقف  یلو  تارایتخا  دهدیم  ناشن  یگدنیامن ، يروهمج و  کیتارکمد ، یسایس  ياهماظن 

نابهگن ياروش 

؟ درکن دییأت  مشش  سلجم  نامز  رد  ار  اه  نادنز  رد  هجنکش  عنم  نوناق  نابهگن  ياروش  ارچ 

شسرپ

؟ درکن دییأت  مشش  سلجم  نامز  رد  ار  اه  نادنز  رد  هجنکش  عنم  نوناق  نابهگن  ياروش  ارچ 

خساپ

ساسا رب  دیاب  هک  دنراد  هدش  فیرعت  فیاظو  يریگ  میمـصت  زکارم  اهداهن و  زا  مادـک  ره  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تموکح  راتخاس  رد 
. تسا یمالـسا  ياروش  سلجم  طسوت  بوصم  نیناوق  رب  تراظن  ناـبهگن  ياروش  فیاـظو  زا  یکی  دـنهد . ماـجنا  ار  شیوخ  تلاـسر  نآ 

ییوسمه تروص  رد  دهد . قیبطت  یهلا  نیناوق  نیزاوم  اهرایعم و  اب  ار  سلجم  بوصم  نیناوق  هکتـسا  نآ  نابهگن  ياروش  يدوجو  ۀفـسلف 
ناینادنز هجنکـش  عنم  نوناق  هک  دوب  نآ  هدرکن  دـییأت  ار  نوناق  نیا  نابهگن ، ياروش  هک  نیا  تلع  دـنک . در  نآ ، ریغ  رد  بیوصت و  ار  نآ 
لکـشم ار  نآ  بیوصت  عماج ، فیرعت  دوبن  تیفافـش و  مدـع  دوب . هدادـن  هئارا  نآ  زا  فافـش  عماـج و  فیرعت  مرتحم  سلجم  هدوب ، مهبم 

دوب هدرک  فیرعت  يا  هنوگ  هب  ار  نادـنز  رد  هجنکـش  عنم  نوناق  سلجم  اریز  تشاد ، یپ  رد  یفنم  ياهدـمایپ  نآ  بیوصت  هک  نانچ  درک ،
ندـشن ارجا  نآ ، ۀـمزال  دـش ، یم  بیوصت  سلجم  يداهنـشیپ  نوناق  رگا  دـش . یم  بوسحم  نآ  قیداصم  زا  یهلا  ماکحا  يارجا  یتح  هک 

درادـن و بیوصت  تیلباق  دـشاب ، هتـشاد  یپ  رد  ار  یهلا  ماـکحا  یلیطعت  هک  ینوناـق  تسا  یعیبط  دوب . ّدـح  صاـصق و  دـننام  یهلا  دودـح 
نوناق زا  فافـش  فیرعت  درک  داهنـشیپ  سلجم  هب  نابهگن  ياروش  هک  دوب  ساسا  نیمه  رب  تسا . ناـبهگن  ياروش  ةدـهع  رب  نآ  صیخـشت 

ناینادنز هجنکـش  عنم  نوناق  بیوصت  مدع  نیاربانب ، دیامن . عفر  ار  نآ  تاماهبا  تالاکـشا و  زا  یخرب  دهد و  هئارا  ناینادـنز  هجنکـش  عنم 
تمرح و زا  اه  ناسنا  ینید ، ياه  هزومآ  رد  اریز  دندوب ، قفاوم  ناینادنز  هجنکـش  اب  نابهگن ، ياروش  مرتحم  ياضعا  هک  دوبن  تهج  نادـب 

نآ ساسا  رب  دنتـسه  فظوم  همه  تسا و  هدش  فیرعت  یـصاخ  نیناوق  ناینادنز  اب  راتفر  هویـش  يارب  دنتـسه . رادروخرب  یـصاخ  تسادـق 
مدرم ۀـمه  نوناق  يارجا  ربارب  رد  دوش و  ارجا  وا  ةرابرد  یهلا  ماکحا  دـیاب  دـش ، تباـث  یـسک  مرج  رگا  دـننک . راـتفر  ناینادـنز  اـب  نیناوق 

نیناوق دمآ ، دوج  هب و  فالتخا  سلجم  نآ و  نیب  ای  دش و  هابتشا  راچد  دوخ  صیخشت  رد  نابهگن  ياروش  هک  یتروص  رد  دنتسه . ناسکی 
تحلصم صیخشت  عمجم  هب  حیاول  زا  یخرب  عاجرا  دوش . یم  هداد  عاجرا  ماظن  تحلصم  صیخـشت  عمجم  هب  داهن ، ود  نیا  فالتخا  دروم 

.1 اه : تشون  یپ  دوش . هابتشا  راچد  یمالسا  ياهرایعم  اب  بّوصم  نیناوق  قیبطت  رد  نابهگن  ياروش  تسا  نکمم  هک  تسا  نآ  رگنایب  ماظن 
هریاد . 4 ص 556 . ج 3 ، نادلبلا ، مجعم  . 3 . 525 ص 524 ـ  ج 1 ، عیـشت ، فراعملا  هریاد  . 2 ص 1633 . ج 2 ، یمالسا ، فراعملا  هریاد 
رابخا همجرت  . 7 ص 524 . ج 1 ، عیشت ، فراعملا  هریاد  . 6 ص 1633 . ج 2 ، یسراف ، فراعملا  هریاد  . 5 ص 524 . ج 1 ، عیشت ، فراعملا 

ص 476. نایاوشیپ ، ةریس  . 9 ص 406 . نامه ، . 8 ص 433 . لاوطلا ،
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سلجم رد  تسا  نکمم  ایآ  دنز ؟ یم  زابرس  ياهراوهام  ياهنتنآ  زا  هدافتسا  بیوصت  زا  نابهگن  ياروش  ارچ  تاعالطا  يروانف  تاطابترا و  رصع  رد 
؟ دوش بیوصت  هراوهام  زا  هدافتسا  متفه 

شسرپ

تسا نکمم  ایآ  دنز ؟ یم  زابرس  ياهراوهام  ياهنتنآ  زا  هدافتسا  بیوصت  زا  نابهگن  ياروش  ارچ  تاعالطا  يروانف  تاطابترا و  رصع  رد 
؟ دوش بیوصت  هراوهام  زا  هدافتسا  متفه  سلجم  رد 

خساپ

زا دنتـسه . فلاخم  هانگ  داسف و  اب  هکلب  دنتـسین ، فلاـخم  شناد  تاـعالطا و  يروآ  نف  تاـطابترا و  اـب  مالـسا  ياـملع  اـهقف و  مالـسا و 
نیمه زا  یخرب  دوش ، دازآ  هراوهام  زا  هدافتـسا  رگا  دوش . یم  شخپ  نجهتـسم  ياهملیف  قـالخا و  دـض  مالـسا و  دـض  تاـغیلبت  هراوهاـم 

رد لزلزت  رییغت و  بجوـم  اـی  دوـش ، یم  هدیـشک  یهاـبت  داـسف و  هـب  هعماـج  دـندرگ و  یم  مارح  بـکترم  دـننک و  یم  هدافتــسا  اـههمانرب 
مدع یطابترا و  لیاسو  نیمه  زا  یشان  اهراتفر  نیب  اهینوگمهان  اهيراجنهبان و  زا  يرایـسب  هزورما  دوش . یم  هعماج  یگنهرف  ياهراجنه 
مارح باکترا  هلیسو  ندادن  رارق  رکنم ، زا  یهن  ياههار  زا  یکی  تسا و  بجاو  رکنم  زا  یهن  یفرط  زا  دشاب . یم  اهنآ  زا  حیحص  هدافتسا 
رکنم اشحف و  يولج  هار  نیا  زا  دننک و  یمن  بیوصت  ار  هراوهام  زا  هدافتسا  نابهگن  ياروش  سلجم و  ور  نیا  زا  ( 1 .) تسا دارفا  رایتخا  رد 
شخپ هراوهام  زا  مالـسا  عرـش  فالخ  ياههمانرب  يزور  رگا  دننک . یم  لمع  تسا  رکنم  زا  یهن  هک  تابجاو  زا  یکی  هب  دـنریگ و  یم  ار 

دننک یمن  هاگن  عرش  فالخ  ياههمانرب  هب  هک  دنتسه  یگنهرف  تابث  یهاگآ و  نّیدت و  زا  یحطـس  رد  مدرم  رثکا  هک  دوش  مولعم  ای  دوشن 
ًابلاغ هک  نیا  هب  هجوت  اب  ياهراوهام  ياههمانرب  هب  یهاگن  تشاد . دهاوخن  لاکشا  هراوهام  زا  هدافتـسا  ًامّلـسم  دنوش ، یمن  مارح  بکترم  و 

هب هاگن  اب  نینچمه  دـننک ، یم  جـیورت  ار  یبرغ  گنهرف  ياهوگلا  یـسراف ، نابز  هب  شخپ  تروص  رد  ای  دـنوش  یم  شخپ  یلـصا  نابز  هب 
هجوت دروم  درادن ، قیبطت  یمالسا  گنهرف  اب  هک  ییاه  ملیف  یقالخا و  ریغ  ياههمانرب  ًابلاغ  دوشیم و  نآ  زا  هنافـسأتم  هک  ياهدافتـسا  عون 

یفرـصم و گنهرف  اهنآ و  سابل  رکف و  عون  رد  مه  دـهن ، یم  ریثأت  اهنآ  يراتفر  ياـهوگلا  ناـناوج و  ياـهراتفر  رد  مه  دریگ ، یم  رارق 
هلئسم 2 ص 480 ، ج 1 ، هلیسولاریرحت ، ینیمخ ، ماما  . 1 اهتشون : یپ  تسا . راجنهبان  ام  هعماج  گنهرف  هب  تبسن  هک  يروما  زا  يرایـسب 

و 3.

؟ درکن دییأت  مشش  سلجم  نامز  رد  ار  اه  نادنز  رد  هجنکش  عنم  نوناق  نابهگن  ياروش  ارچ 

شسرپ

؟ درکن دییأت  مشش  سلجم  نامز  رد  ار  اه  نادنز  رد  هجنکش  عنم  نوناق  نابهگن  ياروش  ارچ 

خساپ

ساسا رب  دیاب  هک  دنراد  هدش  فیرعت  فیاظو  يریگ  میمـصت  زکارم  اهداهن و  زا  مادـک  ره  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تموکح  راتخاس  رد 
. تسا یمالـسا  ياروش  سلجم  طسوت  بوصم  نیناوق  رب  تراظن  ناـبهگن  ياروش  فیاـظو  زا  یکی  دـنهد . ماـجنا  ار  شیوخ  تلاـسر  نآ 

ییوسمه تروص  رد  دهد . قیبطت  یهلا  نیناوق  نیزاوم  اهرایعم و  اب  ار  سلجم  بوصم  نیناوق  هکتـسا  نآ  نابهگن  ياروش  يدوجو  ۀفـسلف 
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ناینادنز هجنکـش  عنم  نوناق  هک  دوب  نآ  هدرکن  دـییأت  ار  نوناق  نیا  نابهگن ، ياروش  هک  نیا  تلع  دـنک . در  نآ ، ریغ  رد  بیوصت و  ار  نآ 
لکـشم ار  نآ  بیوصت  عماج ، فیرعت  دوبن  تیفافـش و  مدـع  دوب . هدادـن  هئارا  نآ  زا  فافـش  عماـج و  فیرعت  مرتحم  سلجم  هدوب ، مهبم 

دوب هدرک  فیرعت  يا  هنوگ  هب  ار  نادـنز  رد  هجنکـش  عنم  نوناق  سلجم  اریز  تشاد ، یپ  رد  یفنم  ياهدـمایپ  نآ  بیوصت  هک  نانچ  درک ،
ندـشن ارجا  نآ ، ۀـمزال  دـش ، یم  بیوصت  سلجم  يداهنـشیپ  نوناق  رگا  دـش . یم  بوسحم  نآ  قیداصم  زا  یهلا  ماکحا  يارجا  یتح  هک 

درادـن و بیوصت  تیلباق  دـشاب ، هتـشاد  یپ  رد  ار  یهلا  ماـکحا  یلیطعت  هک  ینوناـق  تسا  یعیبط  دوب . ّدـح  صاـصق و  دـننام  یهلا  دودـح 
نوناق زا  فافـش  فیرعت  درک  داهنـشیپ  سلجم  هب  نابهگن  ياروش  هک  دوب  ساسا  نیمه  رب  تسا . ناـبهگن  ياروش  ةدـهع  رب  نآ  صیخـشت 

ناینادنز هجنکـش  عنم  نوناق  بیوصت  مدع  نیاربانب ، دیامن . عفر  ار  نآ  تاماهبا  تالاکـشا و  زا  یخرب  دهد و  هئارا  ناینادـنز  هجنکـش  عنم 
تمرح و زا  اه  ناسنا  ینید ، ياه  هزومآ  رد  اریز  دندوب ، قفاوم  ناینادنز  هجنکـش  اب  نابهگن ، ياروش  مرتحم  ياضعا  هک  دوبن  تهج  نادـب 

نآ ساسا  رب  دنتـسه  فظوم  همه  تسا و  هدش  فیرعت  یـصاخ  نیناوق  ناینادنز  اب  راتفر  هویـش  يارب  دنتـسه . رادروخرب  یـصاخ  تسادـق 
مدرم ۀـمه  نوناق  يارجا  ربارب  رد  دوش و  ارجا  وا  ةرابرد  یهلا  ماکحا  دـیاب  دـش ، تباـث  یـسک  مرج  رگا  دـننک . راـتفر  ناینادـنز  اـب  نیناوق 

نیناوق دمآ ، دوج  هب و  فالتخا  سلجم  نآ و  نیب  ای  دش و  هابتشا  راچد  دوخ  صیخشت  رد  نابهگن  ياروش  هک  یتروص  رد  دنتسه . ناسکی 
تحلصم صیخشت  عمجم  هب  حیاول  زا  یخرب  عاجرا  دوش . یم  هداد  عاجرا  ماظن  تحلصم  صیخـشت  عمجم  هب  داهن ، ود  نیا  فالتخا  دروم 

.1 اه : تشون  یپ  دوش . هابتشا  راچد  یمالسا  ياهرایعم  اب  بّوصم  نیناوق  قیبطت  رد  نابهگن  ياروش  تسا  نکمم  هک  تسا  نآ  رگنایب  ماظن 
هریاد . 4 ص 556 . ج 3 ، نادلبلا ، مجعم  . 3 . 525 ص 524 ـ  ج 1 ، عیـشت ، فراعملا  هریاد  . 2 ص 1633 . ج 2 ، یمالسا ، فراعملا  هریاد 
رابخا همجرت  . 7 ص 524 . ج 1 ، عیشت ، فراعملا  هریاد  . 6 ص 1633 . ج 2 ، یسراف ، فراعملا  هریاد  . 5 ص 524 . ج 1 ، عیشت ، فراعملا 

ص 476. نایاوشیپ ، ةریس  . 9 ص 406 . نامه ، . 8 ص 433 . لاوطلا ،

تسا نکمم  ایآ  دنز ؟ یم  زابرس  ياهراوهام  ياهنتنآ  زا  هدافتسا  بیوصت  زا  نابهگن  ياروش  ارچ  تاعالطا  يروانف  تاطابترا و  رصع  رد  لاؤس 12 :
؟ دوش بیوصت  هراوهام  زا  هدافتسا  متفه  سلجم  رد 

شسرپ

ایآ دنز ؟ یم  زابرـس  ياهراوهام  ياهنتنآ  زا  هدافتـسا  بیوصت  زا  نابهگن  ياروش  ارچ  تاعالطا  يروانف  تاطابترا و  رـصع  رد  لاؤس 12 :
؟ دوش بیوصت  هراوهام  زا  هدافتسا  متفه  سلجم  رد  تسا  نکمم 

خساپ

نآ زا  تسا ؛ ناموصعم ع ) تّنس  زا  یشخب  ابع  همامع و  ندیـشوپ  هک  دوشیم  هدافتـسا  یّنـس  هعیـش و  ییاور  بتک  رد  دوجوم  ثیداحا  زا 
(1 .) تشاد رـس  رب  یکـشم  ياهماـمع  هّکم  هب  دورو  زاـغآ  رد  هکم ، حـتف  ماـگنه  رد  (ص ) مرکا ربماـیپ  تسا : هدرک  لـقن  رباـج  - 1 هلمج :

هاـگ نآ  درک ؛ نازیوآ  مرـس  تشپ  ار  نآ  هشوگ  تشاذـگ و  مرـس  رب  ياهماـمع  ریدـغ ، دـیع  زور  رد  (ص ) ادـخ لوسر  : " دوـمرف (ع ) یلع
هتابن نب  غبصا  - 2 ( 2" .) دندوب مّمعم  ییاه  همامع  نینچ  اب  هک  درک  کمک  یناگتـشرف  اب  ارم  نینح  ردب و  گنج  رد  لاعتم  يادخ  : " دومرف

هب (ع ) یلع ترـضح  مدرم ، تعیب  زا  سپ  تفـالخ و  زاـغآ  رد  تسا : هدرک  تیاور  دوریم ، رامـش  هـب  (ع ) نینمؤـملاریما ناـکیدزن  زا  هـک 
لضف و دوخ  نادنزرف  ثراحلا  نب  ۀعیبر  بلطملادـبع و  نب  سابع  - 3 ( 3 .) تشاد رـس  رب  ار  ادخ  لوسر  همامع  هک  یلاح  رد  دمآ ، دجـسم 
(ع) ریما ترـضح  درامگب ؛ راک  هب  تاکز  يروآ  عمج  يارب  ار  نانآ  هک  دـننک  اضاقت  ترـضح  زا  اـت  هداتـسرف  (ع ) یلع روضح  هب  ار  هعیبر 
اب دش و  بایفرش  (ع ) یلع رـضحم  هب  ماما  رظن  ندینـش  زا  سپ   ) هعیبر تفرگ . مهاوخن  راک  هب  ار  اهامـش  زا  مادک  چیه  مسق  ادخ  هب  دومرف :
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(ع) نینمؤملاریما میدرکن ؛ تداسح  وت  رب  نآ  رطاخ  هب  ام  يدیسر ، (ص ) ربمایپ يداماد  تلزنم  ماقم و  هب  درک : ضرع  زیمآضارتعا ) ینحل 
هجیتن ناوتیم  تایاور  عومجم  زا  نیاربانب  ( 4 .) دیباوخ نآ  رب  تخادنا و  نیمز  يور  ار  دوخ  يابع  هعیبر ) نانخس  هب  تبسن  ییانتعا  یب  اب  )
هفسلف ینعی  امش  یلصا  شسرپ  خساپ  تمسق ، نیا  ات  دهدیم . لیکشت  ار  (ع ) ناماما ربمایپ و  تّنس  زا  یشخب  ابع  همامع و  ندیشوپ  تفرگ :

و (ص ) ربمایپ ّتنـس  همامع  ابع و  یتقو  دـیدرگ . مولعم  زین  یعرف ، شـسرپ  نیلوا  خـساپ  نینچ  مه  دـش ، نشور  تیناحور ، ساـبل  يدوجو 
یناحور هک  تسا  نکمم  یناکم  نامز و  ره  رد  هکلب  دوش ، تایاور  رد  نآ  يارب  هناگادج  شرافـس  هک  دراد  یموزل  هچ  دشاب ، (ع ) ناماما

روضح یمالـسا  هعماج  نایم  صاخ  یـششوپ  اب  یناحور  هک  نآ  رگم  تسین  روسیم  نیا  دشاب و  دارفا  ياهشـسرپ  تاهبـش و  يوگخـساپ 
دراوم و رد  ناـنآ  هب  هعجارم  هک  یماـظتناو  یماـظن  ياـهورین  ناکـشزپ و  نوچمه  یلغاـشم  ناـبحاص  هب  هعجارم  فـالخ  هب  دـشاب ؛ هتـشاد 

رضاح یعمج  رد  تقو  ره  هک  دنکیم  اضتقا  یناحور  لغـش  مینک ، هاگن  یلغـش  هاگن  زا  رگا  یتح  نیاربانب ، دوشیم ، ماجنا  صاخ  یتاعاس 
رد دیاهدرک : حرطم  لاؤس  رد  یعرف : لاؤس  نیموس  خساپ  دشاب . هتشاد  نت  هب  ار  سابل  نیا  دیاب  ینامهم و ... رد  هچ  نابایخ و  رد  هچ  هدش ،

طقف راصتخا  تیاعر  ظاحل  هب  هک  تسا  هدیسر  یتایاور  هنیمز  نیا  رد  هلب  میشاب ، مزتلم  شیوخ  رـصع  سابل  هب  هک  هدش  شرافـس  ثیداحا 
دناهتفگ ام  هب  درک : ضرع  ماما  هب  یصخش  هک  دوب  (ع ) قداص ماما  رضحم  رد  نامثع  نب  داّمح  میزادرپیم : تیاور  کی  حیرشت  نایب و  هب 

نیا خساپ  رد  (ع ) قداص ماما  دیاهدیشوپ . وکین  یـسابل  هک  مینیبیم  ار  امـش  هدیـشوپیم و  تمیق  نازرا  نهاریپ  نشخ و  سابل  (ع ) یلع هک 
، دمآیمن باسح  هب  بیع  نآ  ششوپ  هک  دیشوپیم  ینامز  رد  ار  اهیگژیو  نآ  اب  سابل  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  : " دومرف ضارتعا 

نیا ( 5" .) تسا نامز  نامه  لها  سابل  نامز ، ره  رد  سابل  نیرتهب  دوشیم و  ترهـش  سابل  دـشوپب ، سابل  شور  نآ  هب  سک  ره  زورما  اّما 
یفن دیآ ، رد  امن ) تشگنا   ) ترهش سابل  تروص  هب  هک  ار  رگید  عون  سابل  و  تسا ، هتسناد  نامز  ره  مدرم  سابل  ار ، سابل  نیرتهب  تیاور 

ساـبل هب  هدوب و  صاـخ  فیاـظو  اـب  صاـخ  هقبط  رگناـیامن  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  تسا ؟ عون  نیا  زا  تیناـحور  ساـبل  اـیآ  اّـما  تسا . هدرک 
ص 2765، ج 4 ، همکحلا ، نازیم  . 1 اهتشون : یپ  دراد . يرتشیب  تهابش  رین  نایناریا  یتّنس  ياهسابل  هب  هتـشاد و  تهابـش  (ع ) نیموصعم
، دیحوتلا نیسحلا ، نب  یلع  نب  دمحم  قودص ، . 3 ص 14 . ج 10 ، یقهیب ،) ننس   ) يربکلا ننسلا  یقهیب ، نیـسح  نب  دمحا  . 2 ح 18096 .

بیرغ یف  قئاـفلا  يرـشخمزلا ، دـمحم  نب  رمع  نب  دوـمحم  . 4 ص 609 . ج 1 ، جاـجتحالا ، یلع ، نـب  دـمحا  یـسربط ، ح 1 ؛ ص 304 ،
یک هچ و  هعیـش  روهظ  نامز  تّلع و  لاؤس 11 : ح 15 . ص 444 ، ج 6 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم  . 5 ص 322 . ج 2 ، ثیدحلا ،

، دـنراد قرف  مه  اب  زامنل  ياسم  زا  یخرب  رد  درم  دـنز و  ارچ  هوالع  هب  دراد ؟ قرف  اهیّنـس  اب  نآ  ياهزیچ  یـضعب  ناذا و  زامن و  ارچ  دوب ؟
ّنا دهشا   " هماقا ناذا و  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  ایآ  هدجـس . لاح  رد  ندب  هب  اهتسد  ندنابـسچ  نتـساخرب و  ماگنه  اهتسد  ندرک  دنلب  لثم 

یمارگ ربماـیپ  رـصع  رد  یمالـسا ، تما  تاـیح  نیتسخن  هلحرم  رد  هک  یتقو  خـساپ : درکیم ؟ هدافتـسا  رهم  زا  تفگیم و  هَّللا " ّیلو  ًاـّیلع 
رد یمالـسا ، تما  رد  توافتم ، فده  اب  هورگ  ود  مالـسا ، روهظ  نیزاغآ  ياهلاس  نامه  زا  میوشیم  هّجوتم  مینک ، یـسررب  (ص ) مالـسا

نیمارف نآرق و  تاـیآ   ) صن زا  قلطم  میلـست  ضحم و  يوریپ  هداد و  رارق  كـالم  ار  نید  هب  دـّبعت  هک  ياهدـیقع  - 1 دنتسیزیم : مه  رانک 
زا ياهراپ  هدودحم  رد  اهنت  ار  نید  هب  دّبعت  هک  ياهدیقع  - 2 دنتسنادیم . دوخ  راعش  هتسناد و  ربتعم  یگدنز  نوئش  همه  رد  ار  ادخ ) لوسر 

نانیا هلمج  زا  دنتسنادیم . مّدقم  صن  رب  ار  تحلـصم  داهتجا و  تروص ، نیا  ریغ  رد  دنتـسنادیم و  ربتعم  یبیغ  لیاسم  زا  یخرب  تادابع و 
فذـح هماـقا  ناذا و  رد  ار  لـمعلا " ریخ  یلع  ّیح  دـنکیم و"  ضارتـعا  (ص ) ربماـیپ رب  هیبیدـح  حلـص  رد  لـیلد  نیمه  هب  تسا . رَمُع " "

ترـضح لگوا  هورگ  سأر  رد  نوچ  دندروآ . دوجو  هب  ار  حانج  ود  دنداتـسیا و  مه  لباقم  هورگ ، ود  نیا  ربمایپ ، تلحر  زا  دعب  دـنکیم .
لمع و رکف و  رد  يوریپ  ینعی  هعیـش  دـندیمان . هعیـش  ار  شناوریپ  دـندوب ، هدـیقع  مه  وا  اب  ياهدـع  تشاد و  رارق  (ع ) یلع ناـیقتم  يـالوم 
هعیـش و شیادـیپ  نامز  ساسا  نیا  رب  ( 1 .) راوگرزب نآ  قح  هب  يایـصوا  و  (ع ) یلع ترـضح  زا  ینید ، دـیاقع  یـسایس و  عضاوم  قالخا و 
(2 .) دوب (ص ) مالسا یمارگ  یبن  نامز  رد  هعیـش  یمـسر  ریغ  روط  هب  دنچ  ره  تسا ، (ص ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  دعب  یمـسر  روط  هب  یّنس 

تـسا یعیبط  اذل  دوب . دنهاوخ  توافتم  مه  لمع  ماقم  رد  دنـشاب ، هتـشاد  توافت  مه  اب  هدیقع  يأر و  رظن  زا  هورگ  ود  یتقو  تسا : ینتفگ 
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قبط اهیّنـس  تسین  رارق  نوچ  دـشاب ، توافتم  یّنـس  هعیـش و  نیب  اهزیچ  ریاس  زامن و  لاح  رد  نداتـسیا  زاـمن و  تیفیک  هماـقا و  ناذا و  هک 
: دومرف مالـسا  ارچ  هک  نیا  رد  دنیامن . لمع  دوخ  دید  حالـص  قبط  تسا  رارق  هکلب  دـننک ، لمع  وا  ناینیـشناج  و  (ص ) مرکا ربمایپ  نیمارف 

مکش اهجنرآ و  هدجـس  رد  اهدرم  ای  دننک ، سکع  رب  اهنز  اما  ار ، اهتسد  دعب  دنرادرب ، نیمز  زا  ار  اهوناز  لوا  ندش ، دنلب  ماگنه  اهدرم 
ًالوا دوشیم : هتفگ  نآ ، لاثما  دننک و  لمع  فالخ  رب  اهنز  اما  دنراد ، هگن  ادج  ولهپ  زا  ار  شیوخ  ياهوزاب  دننابـسچن و  نیمز  هب  ار  دوخ 

مینادیمن و هک  هدوب  يدسافم  حلاصم و  صوصخ  نیا  رد  ًامتح  تسا . دسافم  حلاصم و  رب  ینتبم  مالسا  سدقم  عراش  یهاون  رماوا و  مامت 
هب اهنآ  ندب  مامت  دنتـسه و  فلاخم  سنج  شـشک  بذج و  نوناک  اهنز  ًایناث : میریذپب . ار  نآ  ًادـّبعت  دـیاب  مینک و  رظن  راهظا  میناوتیمن 

نتـساخرب ماـگنه  ناـنز  یبحتـسم -  تروص  هب  هتبلا  هدـش -  هداد  روتـسد  لـیلد  نیمه  هب  دـیاش  تسا . مرحم  جـّیهم و  اهیگتـسجرب  هژیو 
. دوشن ادیپ  ندب  ولج  یگتسجرب  ات  دننابسچب ، نیمز  هب  ار  دوخ  مکـش  جنرآ و  دومرف : ای  ار . اهوناز  هن  دنرادرب ، نیمز  زا  ار  دوخ  ياهتسد 
برغم و حبـص و  ياهزامن  هروس  دـمح و  درادـن  قح  یبنجا  هبیرغ و  درم  دوجو  اب  هدومرف : تسا ، بیرف  لد  كزان و  نز  يادـص  نوچ  ای 

رخآ تمسق  خساپ  دناوخب . دنلب  ار  اشع 

؟ دنک یمن  مالعا  ار  اهادیدناک  تیحالص  در  لیلد  نابهگن  ياروش  ارچ 

شسرپ

؟ دنک یمن  مالعا  ار  اهادیدناک  تیحالص  در  لیلد  نابهگن  ياروش  ارچ 

خساپ

نیا تسا ، عنامالب  زیاج و  ناشمالعا  اهنآ  زا  یخرب  فلا ) دـناهنوگهس : یعرـش  رظن  زا  دـنوشیم  تیحالـص  در  بجوم  هک  یلئاسم  مـالعا 
اب لئاسم  زا  یخرب  ب )  یفاک . تالیـصحت  مدـع  دـننام  مان . رکذ  نودـبدنچ  ره  دـنکیم ، مـالعا  ناـبهگن  ياروش  ًـالومعم  ار  دراوم  هنوگ 
زا یخرب  ج )  دـناسریم . یمومع  عالطا  هب  ار  نآ  یـصخش  لیامت  تروص  رد  نابهگن  ياروش  دـشابیم و  مـالعا  لـباق  صخـش  تیاـضر 

ءاشحف هعاشا  یعون  اـهنآ  مـالعا  رگید  تراـبع  هب  دنتـسین . مـالعا  لـباق  صخـش ، تیاـضر  اـب  یتح  هجو ، چـیه  هب  یعرـش  رظن  زا  لـئاسم 
تسین و تبیغ  زوجم  یعرش  رظن  زا  دننکبار  وا  تبیغ  هک  دهد  هزاجا  نارگید  هب  یـسک  رگا  هک  نیا  امک  تسا ، مارح  دوشیم و  بوسحم 

دارفا هدنورپ  رد  دوجوم  لئاسم  هک  دشاب  رتناسآ  رایسب  نابهگن  ياروش  يارب  اسب  هچ  يدراوم  نینچ  رد  تسا . هدومرف  عنم  ار  نآ  دنوادخ 
هک تسین  نیا  دوصقم  هتبلا  دنکیم . مکح  نآ  فالخرب  تلادع  يوقت و  نکیل  ، دناهرب نیگنس  تالمح  جامآ  زا  ار  دوخ  دننک و  الم  رب  ار 
هن تسا  یلک  رظن  زا  اـم  روـظنم  دـشاب ، مسق  نیا  یعطق  یعقاو و  قادـصم  هدرکن  تلع  مـالعا  ناـبهگن  ياروـش  هـک  يدراوـم  ماـمت  اـموزل 

. یقادصم

تراظن  » باتک زا  لقنب  هعمج 22/6/81 –  تکراشم - ههبج  تیاس  یباوصتسا - تراظن  هچخیرات  هرابرد  یبورک  مالسالا  تجح  بلاطم  زا  یشخب 
هراشا یباوصتسا  تراظن  هچخیرات  هب  ادتبا  رد  هک  تسا  نیا  راتشون  نیا  زا  فده  : » تدحو میکحت  رتفد  یمومعطباور  مامتها  هب  هرشتنم  یباوصتسا »

نآ زا  مینک و 

شسرپ
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باتک زا  لقنب  هعمج 22/6/81 –  تکراشم - ههبج  تیاس  یباوصتسا - تراظن  هچخیرات  هرابرد  یبورک  مالسالا  تجح  بلاطم  زا  یشخب 
هچخیرات هب  ادـتبا  رد  هک  تسا  نیا  راتـشون  نیا  زا  فدـه  : » تدـحو میکحت  رتفد  یمومعطباور  ماـمتها  هب  هرـشتنم  یباوصتـسا » تراـظن  »

تسین تسرد  یباوصتسا  تراظن  نیا  هک  منک  تباث  هدنب  الاح و  هب  میسرب  ات  مییایب  مییوگب و  لوا  نآ  زا  مینک و  هراشا  یباوصتـسا  تراظن 
تراظن عقاو  رد  ینعی  تسا  هدوب  ینایرج  کی  فذح  يارب  شعقاو  هدش و  تسرد  تروص  نیدب  هر )  ) ماما زا  دعب  هک  هدوب  يزیچ  کی  و 

نم دـنک  نوریب  نادـیم  زا  ار  ابقر  دـناوتب  نآ  هلیـسو  هب  ات  دراد  صاخ  شیارگ  کی  هک  نابهگن  ياروش  راـیتخا  رد  هدـش  راـشف  مرها  کـی 
ندرک تباث  يارب  میوگ  یم  اجنیا  هک  يدانسا  زا  ریغ  دنـس  ردقنآ  نم  دوش  لیکـشت  مه  یهاگداد  کی  رگا  هک  میوگ  یم  هناتـسود  یلیخ 

نیتسخن رد  دیاب  ناگدنیامن  دنک  میظنت  هحیال  کی  دروایب و  شهاگدید  عفن  هب  هلدا  ردقنیا  دناوت  یمن  یـصخش  چیه  هک  مراد  هلئـسم  نیا 
اب ار  دنگوس  رگید  ياه  تیلقا  ناگدنیامن  دـیوگ  یم  دـعب  دـیجم , نآرق  ربارب  رد  نم  هک  دـننک : دای  دـنگوس  ریز  بیترت  هب  سلجم  هسلج 

نیا شموهفم  لصا 67  اهنیا و  در  يارب  دنک  یم  هدافتسا  نابهگن  ياروش  موهفم  زا  لصا 64  اما  دناوخ . دنهاوخ  دوخ  ینامسا  باتک  رکذ 
یم ات ) ود  اه  ینادـلک  يروشآ و  هدـنیامن  ود  اه  یحیـسم  هدـنیامن  کی  یتشترز  هدـنیامن  کی  اـی  یمیلک   ) یبهذـم ياـه  تیلقا  هک  تسا 

تحارـص یکی  درادن  تکرـش  قح  يرونایک  ياقآ  یـساسا  نوناق  لصا  ود  نیا  ساسا  رب  دیوگ  یم  دنتـسرفب و  هدنیامن  سلجم  هب  دـنناوت 
کی یبهذم  ياه  تیلقا  ای  دنـشاب  ناملـسم  ای  سلجم  ياه  هدنیامن  دیوگ  یم  هک  دراد  لـصا 64  هک  یموهفم  یکی  و  لصا 67 )  ) دنگوس

یم هدنب  عقاو  رد  دـنرادن  دورو  قح  یـساسا  نوناق  ساسا  رب  دنتـسین  دـقتعم  اه  لصا  نیا  زا  کی  چـیه  هب  اهنیا  نوچ  اتراهچ  ای  ات  هس  اتود 
هب هتسباو  مهم  راد  هشیر  سانشرس  ياه  تسینومک  یتح  تسا  هدوبن  هدافتسا  دروم  هدام 99  لصا  رد  الصا  نابهگن  ياروش  تراظن  میوگ 

. دننک تکرش  دنناوت  یمن  اهنیا  یساسا  نوناق  ساسا  رب  دیوگ  یم  تراظن  تئیه  دننک  رارصا  دنهاوخ  یم  یتقو  مه  يوروش 

خساپ

... اهروشک و ریاس  نیناوق  رد  یتراظن  نینچ  دوجو  نآ  موزل  يدوجو و  هفـسلف  نابهگن ، ياروش  یباوصتـسا  تراظن  تاـبثا  لـصا  دروم  رد 
رگا لاءوـس  نیا  صوـصخ  رد  اـما  دـییامن ) هعجارم  هدـش  یفرعم  عباـنم  هب  نآ  اـب  ییانـشآ  تهج  . ) دراد دوـجو  يداـیز  لـیالد  بلاـطم و 

، لـمع رد  مه  یتاـباختنا و  نیناوق  رد  مه  هک  دوش  یم  تفاـی  يددـعتم  دراوم  مییاـمن  هعجارم  یباوصتـسا  تراـظن  هچخیراـت  هب  میهاوـخب 
لاس 1362 بوصم  تاباختنا ، نوناـق  نیلوا  رد  فلا -  تسا : هدومن  لاـمعا  ار  نآ  هتفرگ و  هدـهع  رب  ار  یتیلووسم  نینچ  ناـبهگن  ياروش 
. درادن يراگزاس  ضحم  یعالطتسا  تراظن  اب  دنک و  یم  دییات  ار  نابهگن  ياروش  یباوصتـسا  ماع و  تراظن  هک  دوش  یم  هدهاشم  يداوم 

هیلک رد  لحارم و  مامت  رد  ماع و  تراظن  نیا  تسا . نابهگن  ياروش  هدهع  هب  تاباختنا  رب  تراظن  : » تسا هدـمآ  نوناق  نیا  هدام 3  رد  الثم 
، درک در  ار  نانآ  تیحالص  ییارجا ، تأیه  هک  یصاخشا  هدام 3  کی  هرـصبت  بجوم  هب  نینچمه  تسا .» يراج  تاباختنا  هب  طوبرم  روما 
ار هجیتن  دنک و  یگدیسر  تیاکش  هب  دیاب  ررقم  تلهم  رد  عجرم  نیا  دننک و  تیاکش  نابهگن  ياروش  یناتـسا  تراظن  تأیه  هب  دنراد  قح 

جیاتن زا  زور  تفه  فرظ  دنناوت  یم  دنشاب ، هتـشاد  تیاکـش  تاباختنا  يرازگرب  هوحن  زا  هک  يدارفا  هدام 69  هرصبت  ساسارب  دنک . مالعا 
هناسر زا  یباختنا  هزوح  تاباختنا  لاطبا  مـالعا  هدام 69  ساسارب  دننک . میلـست  نابهگن  ياروش  هناخریبد  هب  ار  دوخ  تیاکـش  يأر ،  ذـخا 
رودـص دراد و  ترورـض  ناـبهگن  ياروـش  فرط  زا  تاـباختنا  دـییأت  هداـم 70  قـبط  رب  تسا . ناـبهگن  ياروـش  راـیتخا  رد  یهورگ  ياـه 

دوش یم  هدهاشم  يدراوم  زین  لاس 65  بوصم  تاباختنا  نوناق  رد  تسا . نابهگن  ياروش  دییأت  هب  طونم  ناگدـش  باختنا  يارب  همانرابتعا 
یم هنوگچ  دوب ، یعالطتسا  دح  رد  افرص  اروش  تراظن  رگا  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  تسا . نابهگن  ياروش  یباوصتـسا  تراظن  دیؤم  هک 

دارفا زا  یخرب  در  رد  ار  روشک  ترازو  رظن  دناوت  یم  هنوگچ  دـشاب ؟ عبتم  مه  وا  يأر  دـنک و  رظن  راهظا  تاباختنا  لحارم  مامت  رد  دـناوت 
مود لوا و  سلجم  رد  اهادیدناک  زا  يدادعت  تیحالـص  در  ایآ  ب -  ؟و ... دهدب تاباختنا  لاطبا  هب  مکح  دناوت  یم  هنوگچ  دـنک ؟ هئطخت 
هدوب روشک  ترازو  دییأت  دروم  اسب  هچ  هک  یناسک  تیحالص  در  مه  نآ  تسا ) هدوب  ماما  ترضح  تایح  نامز  رد  اهنیا  همه  هک   ) موس و 
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هیجوت لباق  یباوصتـسا  تراظن  اب  زج  يزیربت و )... يوضر  ياقآ  ای  ندش و  باختنا  زا  دعب  یتح  هدازربکا  ياقآ  تیحالـص  در  دننام   ) دـنا
ایآ دنا ؟ هداد  راک  نیا  يارب  اهنآ  تیحالص  مدع  رب  لاد  نابهگن ، ياروش  هب  يرکذت  دراوم  نیا  زا  کی  چیه  رد  ماما  ترـضح  ایآ  تسا !؟
رد نابهگن  ياروش  میناد  یم  ج -  روشک !؟ ترازو  ای  تسا  نابهگن  ياروش  هدهع  هب  نابهگن  ياروش  تارایتخا  دودـح  لصا 99 و  ریسفت 

عقاو ماما  ترـضح  ضارتعا  دروم  لمع  نیا  اهنت  هن  درک و  مالعا  لطاب  ار  هیباختنا  ياه  هزوح  زا  یخرب  رد  تاباختنا  ماـما  ترـضح  ناـمز 
ياه يزاسوج  لباقم  رد  نابهگن  ياروش  زا  تیامح  رد  ماما  ترـضح  هک  ینامز  تفرگ : رارق  مه  ناشیا  دـییأت  دروم  ادـیدش " هکلب  دـشن 

زا سپ  دوش  یم  هدهاشم  هچنانچ  : » دندومرف دوب ، هدمآ  دوجو  هب  هیباختنا  هزوح  دـنچ  لاطبا  رد  نآ  درکلمع  داهن و  نیا  هیلع  هک  يدـیدش 
قفاوم اه  هزوح  زا  یضعب  دییأت  ای  لاطبا  رد  نابهگن  ياروش  هیرظن  هک  يدارفا  یمالسا ، ياروش  سلجم  مود  هرود  زا  لوا  هلحرم  تاباختنا 

نیملسم مالـسا و  حلاصم  ظفاح  هک  ار  یلاعت  هللا  مهدیا  نابهگن  ياروش  مرتحم  ياضعا  هدز و  ینکفا  هعیاش  هب  تسد  تسا ، هدوبن  ناشلیم 
نیا هب  نم  دنا ... هدز  تسد  لفاحم  تاعوبطم و  رد  هباطخ  هیمالعا و  شخپ  هب  دـنیامن و  یم  نیهوت  هدرکن  يادـخ  ای  فیعـضت و  دنتـسه ،

هب تافارحنا  هشیمه  تسا . مالسا  روشک و  يارب  كانرطخ  يرما  نابهگن  ياروش  ياهقف  هب  نیهوت  فیعـضت و  هک  مهد  یم  رادشه  نایاقآ 
نیملـسم مالـسا و  حـلاصم  هب  دـیکا  روط  هب  همه  تسا  مزال  دـیامن . یم  طقاس  ار  یمیژر  رخآ  رد  دوش و  یم  دراو  میژر  کی  رد  جـیردت 

(. 25/2/63 ص 269 ، ج 17 ، رون ، هفیحص  ...« ) میراذگب مارتحا  دشاب  نام  یصخش  هقیلـس  رظن و  فلاخم  دنچ  ره  نیناوق  هب  مینک و  هجوت 
هدوبن حرطم  ینخس  یباوصتـسا  تراظن  هرابرد  لاس 60  رد  یمالـسا  ياروش  سلجم  تاباختنا  نیلوا  رد  دـنا  هتفگ  نیدـقتنم  زا  یخرب  د - 

ناسحا يرونایک و  دننام  اهادیدناک  زا  یخرب  تیحالـص  در  دروم  رد  نابهگن  ياروش  : » دنا هدروآ  يدـهاش  نینچ  دوخ  ياعدا  رب  تسا و 
ياروش طابنتسا  رگا  دوخ . یباوصتـسا  تراظن  قح  لصا 99 و  هب  هن  دنک  یم  دانتسا  لوصا 64 و 67  هب  ییومع و ... یلع  دـمحم  يربط و 

اریز تسا  نشور  نخس  نیا  خساپ  تسا »؟ هدرکن  دانتسا  لصا  نیمه  هب  تیحالص  در  رد  ارچ  دوب  یباوصتـسا  تراظن  لصا 99  زا  نابهگن 
دوخ يارب  ار  اه  تیحالص  در  یسررب و  قح  لصا  نیمه  ساسا  رب  نابهگن  ياروش  دراد و  تلالد  یباوصتسا  تراظن  رب  لصا 99  دنچ  ره 

ياروش دنتـسین . تیحالـص  ياراد  یناسک  هچ  دنتیحالـص و  ياراد  یناسک  هچ  هک  دـه  یمن  ناشن  ییاهنت  هب  لصا  نیمه  اـما  تسا ، لـئاق 
رد دنک . یم  مادـقا  اه  تیحالـص  در  ای  دـییأت و  هب  دـنک  یم  صخـشم  ار  يدزمان  طیارـش  فاصوا و  هک  تاباختنا  نوناق  ساسارب  نابهگن 
اه تیحالـص  در  هک  نیا  زج  تشادن  يا  هراچ  نابهگن  ياروش  اذل  دوب ، هدشن  نیودت  تاباختنا  نوناق  زونه  سلجم ، تاباختنا  هرود  نیلوا 

: تسا هتفگ  هدرک و  فارتعا  هتکن  نیا  هب  ییاج  رد  زین  مرتحم  دقتنم  هک  تسا  نیا  بلاج  دزاس . دنتسم  یساسا  نوناق  لوصا  زا  یخرب  هب  ار 
ياروش یمومع  طباور  دازکین ، سابع  یباوصتـسا ، تراظن  زا  لقن  هب  « ) تسا هتفرگ  ماجنا  لاس 62  رد  تاباختنا  نوناق  نیودت  بیوصت و  »

اب ییانشآ  رشتیب و  هعلاطم  تهج  (. 87 صص 77 -  ناتسمز 1380 ،  لوا ، پاچ  مق ، ناتسا  تاباختنا  یسرزاب  تراظن و  رتفد  رـشن  نابهگن ،
هللا جرف  نابهگن ، ياروش  یقوقح  یهقف -  یـسررب  قوف ر.ك : عبنم  رب  هوالع  دراد  دوجو  یباوصتـسا  تراظن  دروم  رد  هک  یتاهبـش  خساپ 

ناتسمز 1380 لوا ، پاچ  یمالسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگشهوژپ  رشن  ینایواک ، يداه  دمحم  این ، تیاده 

ياهروشک رد  ایآ  تسیچ ؟ نآ  اب  یسایس  تانایرج  ای  دارفا  زا  یخرب  تفلاخم  لیلد  تسیچ ؟ نآ  ترورـض  تسا ؟ ینعم  هچ  هب  یباوصتـسا  تراظن 
؟ دراد دوجو  یتراظن  متسیس  نینچ  زین  رگید 

شسرپ

رد ایآ  تسیچ ؟ نآ  اب  یـسایس  تانایرج  ای  دارفا  زا  یخرب  تفلاخم  لـیلد  تسیچ ؟ نآ  ترورـض  تسا ؟ ینعم  هچ  هب  یباوصتـسا  تراـظن 
؟ دراد دوجو  یتراظن  متسیس  نینچ  زین  رگید  ياهروشک 
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خساپ

هب یکی  تسا : روصت  لـباق  هنوگ  ود  هب  روشک  ره  رد  یـسایس ، ینوناـق -  ياهدـنیآرف  يارجا  نسح  یگنوگچ و  رب  تراـظن  یلک  روـط  هب 
یتیعضو زا  اهنت  تسا  فظوم  رظان  هک  دوشیم  هتفگ  یتراظن  هب  یعالطتسا : تراظن  یباوصتسا . تروص  هب  يرگید  یعالطتسا و  تروص 
هدهاشم ار  هچنآ  دنک  در  ای  دییأت  ار  ءارجا  هوحن  دـنک و  یلمع  مادـقا  دوخ  هک  نآ  نودـب  سپـس  دـبای  عالطا  دـنهدیم  ماجنا  نایرجم  هک 

و تسه ، زین  هعماج  نادنورهـش  همه  قح  عقاو  هب  دراد  یبای  یهاگآهبنج  افرـص  هک  تراظن  هنوگ  نیا  دنک  شرازگ  يرگید  ماقم  هب  هدرک 
نادنورهش ریاس  تراظن  اب  یتوافت  دنشاب  هتشاد  یلامتحا  تافلخت  دروم  رد  يریگمیمصت  هنوگ  چیه  دنناوتیمن  نارظان  ثیح  نیا  زا  هنرگ 

هژاو اب  تسا  یبرع  هژاو  هک  باوصتـسا  یباوصتـسا : تراظن  دنیوگیم . زین  « Passive  » ای لاعفریغ  تراظن  ار  تراـظن  هنوگ  نیا  درادـن 
هک نیا  لثم  تسا  ندرمش  تسرد  نتسناد و  بئاص  يانعم  هب  باوصتـسا  واطخ  لباقم  رد  تسرد  يانعم  هب  باوص  تسا  هدام  مه  باوص 

دراوم رد  رظاـن  نآ  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یتراـظن  هب  یباوصتـسا  تراـظن  حالطـصا  رد  تسا . لاکـشا  یب  حیحـص و  راـک  نیا  دوـش  هتفگ 
نایرجم بناج  زا  هدافتـسا  ءوس  ای  هابتـشا و  هنوگ  ره  يولج  ات  دـنک  بیوصت  ار  هدـش  ماجنا  تامادـقا  دـیاب  دراد و  روضح  يریگمیمـصت 

ای لاعف  تراظن  ار  تراـظن  هنوگ  نیا  دـشابیم . يریگمیمـصتو  تلاـخد  قح  اـب  هارمه  تراـظن  یباوصتـسا  تراـظن  نیارباـنب  دوش . هتفرگ 
ضرف نیا  رد  یقیبطت : یباوصتـسا  تراظن  لوا : تروص  دوشیم : روصت  تروص  دـنچ  هب  یباوصتـسا  تراـظن  دـنیوگیم . زین  « Active»
رابتعا لماع  لمع  قابطنا  مدـع  تروص  رد  هداد و  قیبطت  هدـش  نییعت  تاررقم  طباوض و  اب  ار  لماع  لامعا  تامادـقا و  تسا  فظوم  رظان 

رظان تراظن  هنوگ  نیا  رد  هک  تسا  ضراعت  ریاغم و  مدع  تراظن  مود : تروص  دـشابیم . رظان  دـییأت  هب  طونم  وا  لمع  تشاد و  دـهاوخن 
هریاد ـالاب  دروم  هب  تبـسن  تراـظن  هنوگ  نیا  دـیامن . عنم  يریگولج و  هدـش  ررقم  هدودـحم  زا  لـماع  فارحنا  جورخ و  زا  تسا  فـظوم 

زا هویـش  نیا  رد  هک  دوشیم  هدـیمان  قلطم  تراظن  موس : تروص  دوشیمداـی  یلقادـح  یباوصتـسا  تراـظن  هب  نآ  زا  دراد و  يرتدودـحم 
هیلک رظان  روضح  مدـع  ای  رظن و  راهظا  مدـع  ای  توکـس  تروص  رد  تسا و  رظان  دـییأت  هب  طونم  دـهد  ماجنا  لماع  هک  یلمع  ره  تراظن 
دراد یباوصتـسا  تراظن  قح  نابهگن  ياروش  ایآ  هکنیا : دوشیم  حرطم  هک  یلاؤس  لاح  دشابیم . رابتعا  یب  ینوناق و  ریغ  لماع  تامادـقا 
نیا خـساپ  رد  دوشیم ؟ لامعا  نابهگن  ياروش  طسوت  یمـسیناکم  هچ  اـب  یباوصتـسا و  تراـظن  عون  هچ  ندوب  تبثم  تروص  رد  و  هن ؟ اـی 

حیـضوت دشابیم . یمکحم  رایـسب  ینوناق  ییالقع و  ياههناوتـشپ  يارادـنابهگن  ياروش  طسوت  یباوصتـسا  تراظن  هک  تفگ  دـیاب  لاؤس 
هتفرگ رظن  رد  هژیو  طیارـش  يرـس  کی  مهم  ياـهتیلؤسم  يدـصت  يارب  ملاـع  يـالقع  یماـمت  دزن  ناـهج و  ياـهروشک  ماـمت  رد  هکنآ :
قیالان یتیافک و  یب  رثا  رد  نادنورهـش  حـلاصم  قوقح و  مه  دریذـپ و  ماـجنا  یتسرد  هب  رظن  دروم  درف  هب  هلوحم  فیاـظو  مه  اـت  دوشیم 

باـختنا يارب  ياهژیو  طیارــش  زین  اـیند  ياـهماظن  نیرتکـیتارکومد  رد  هزورما  ورنـیازا  ددرگن . لامیاپهدـش  هدــیزگرب  لوؤـسم  ندوـب 
زارحا تراظن و  لامعا  يارب  ار  یمـسر  یعجرم  نوناق  دوشیم و  هتفرگ  رظن  رد  یتاباختنا ) ياهدنیارف  رد   ) ناگدنوش باختنا  ناگدننک و 
دوجو مدع  ای  دوجو  تاباختنا و  ماجنا  دنور  تیعـضو و  یـسررب  رادـهدهع  یمـسر  عجرم  نیا  دـنکیم  نییعت  تاباختنا  نابلطواد  طیارش 

، عیاش يرما  یباوصتـسا  تراظن  نیاربانب  دـشابیم . دـماجنایم  نابلطواد  تیحالـص  در  ای  دـییأت  هب  هجیتن  رد  هک  نابلطواد  رد  مزال  طیارش 
نیا ناهج  یقوقح  ياهماظن  هیلک  رد  ربتعم  طیارـش  زا  یکی  ًالثم  دـشابیم  ایند  دوجوم  ياهماظن  اهروشک و  یماـمت  رد  ینوناـق  ییـالقع و 

باختنا هلمج  زا  یعامتجاقوقح  زا  ياهراپ  زا  يرفیک  هقباس  ءوس  ياراد  دارفا  دشاب و  هتشادن  يرفیک  هقباس  رظن  دروم  يادیدناک  هک  تسا 
نوناق ناهج  ياهروشک  ریاس  دننام  هب  زینام  روشک  رد  دـنمورحم . هریغ  اهاروش و  هفـصنم ، ياهتأیه  يریگمیمـصت ، سلاجم  يارب  ندـش 

یـساسا نوناق  مهدزون  لصا  قباطم  هک  دـنک  تراظن  یتاباختنا  ياهدزمان  تیحالـص  تاـباختنا و  يارب  هک  تسا  هدرک  یفرعم  ار  یعجرم 
ناگربخ سلجم  تاباختنا  رب  تراـظننابهگن  ياروش  : » درادیم ناـیب  نینچ  هک  تسا  هدـش  هداد  رارق  ناـبهگن  ياروش  هدـهع  رب  هفیظو  نیا 

هک نیا  هجوت  لباق  هتکن  دراد » هدـهع  رب  ار  یـسرپ  همه  یمومع و  ءارآ  هب  هعجارم  یمالـسا و  ياروش  سلجم  يروهمج ، تسایر  يربهر ،
هداهن نابهگن  ياروش  هدهع  هب  ار  نآ  ریسفت  دوخ  متشه  دون و  لصا  رد  یساسا  نوناق  یلو  هدشن  حیرصت  تراظن  عون  هب  یـساسا  نوناق  رد 
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نآ هب  حیرصتمدع  هدوب و  لاکشا  الب  یباوصتـسا  تراظن  قح  رب  ینبم  نابهگن  ياروش  ریـسفت  ینوناق  رابتعا  قوقح و  رظن  زا  نیاربانب  تسا 
تیحالـص در  ای  دـییأت و  تاباختنا و  تحـص  زارحا  هک  ییالقع  لصا  نامه  قباطم  هوالع  هب  دـنکیمن . داجیا  یلاکـشا  یـساسا  نوناق  رد 

ترازو نایرجم =(  لامعا  لرتنک  ینوناق  عجرم  دوجو  ترورـض  زین  دنادیم و  ینوناق  یمـسر و  یعجرم  هدـهع  رب  ار  یتاباختنا  ياهدزمان 
تاـضارتعا تایاکـش و  هب  ییوگخـساپ  نـینچمه  ییارجا و  داـهن  یلاـمتحا  ياههدافتـسا  ءوـس  اـی  تاهابتـشا  ندرک  فرطربـیارب  روـشک )

اهدزمان و تیحالـص  صیخـشت  تاباختنا و  رب  رظان  یمـسر  عجرم  ناونع  هب  يرظان  داهن  یـساسا  نوناـق  یتاـباختنا ، ناـیرجم  زا  ناـبلطواد 
ای رظان  ناونع  هب  يرگید  صخـش  ای  داهن  نوناق  رد  تسا و  نابهگن  ياروش  رظان  ِداـهن  نیا  تساـهدرک  نییعت  یتاـباختنا  ناـیرجم  درکلمع 

نوچ تسا و  نابهگن  ياروش  نیمه  ینوناق  یمـسر و  رظان  اهنت  سپ  تسا  هدـشن  یفرعم  دـهد  شرازگ  نآ  هب  نابهگن  ياروش  هک  يداـهن 
رد اهنت  یگژیو  نیا  دراد و  ار  رثؤم  لمع و  لالطبا  در و  ای  دـییأت  ياضتقانابلطواد  تیحالـص  صیخـشت  يریگيأر و  رب  ییـالقع  تراـظن 

یباوصتسا تراظن  نیا  عون  دشابیم و  یباوصتسا  تراظن  زین  نابهگن  ياروش  تراظن  نیاربانب  تسا . ققحت  لباق  یباوصتـسا  تراظن  بلاق 
نابهگن ياروش  هدوب و  یباوصتسا  تراظن  لکش  زا  تروص  نیرتدودحم  هک  دشابیم  ضراعت  تریاغم و  مدع  تراظن  ینعی  مود  تروص 

ار نآ  يولج  دوش  لمع  نوناق  فالخ  رب  ییاوتحم  اـی  يروص  رظن  زا  يدرومرد  رگا  ینعی  دـنکیم  لـمع  نآ  قبط  تاـباختنا  اـب  هطبار  رد 
دـسافم و زا  يریگوـلج  روـما و  حالـصا  تراـظن ، هفـسلف  اـساسا  هک  تسا  نیا  دوزفا  دـیاب  هک  يرگید  هتکن  دـیامنیم . لاـطبا  دریگیم و 

بسانت یهقف  حالطصا  هب  نیاربانب  تسین  یفاک  عالطتسا  افرص  تسا و  ریذپناکما  یباوصتسا  لاعف و  تراظن  اب  اهنت  نیا  تسا و  تافارحنا 
تموکح راتخاس  یساسا و  قوقح  ینابعش ، مساق  (ر.ك  تسا یباوصتـسا  تراظن  نامه  بوصمتراظن  هک  دهدیم  ناشن  عوضوم  مکح و 

نیفلاخم و هزیگنا  دروم  رد  اـما  ص 75 ) ج 3 ، اهخساپ ، واهشسرپ  يدزی ، حابصم  یقتدمحم  داتـسا  ( ) ص 177 ناریا ، یمالسا  يروهمج 
تسا نآ  تیعقاو  یحانج : ياهتفلاخم  فلا ) دومن : هراشا  نافلاخم  زا  فیط  ود  هب  ناوتیم  نابهگن  ياروش  یباوصتسا  تراظن  هب  نیضرقم 

یباوصتـسا تراظن  نیزورما  نافلاخم  یخرب  درکلمع  هقباس  دـشابن  تراظن  هب  لـئاق  هک  تسین  روشکرد  یـسایس  هورگ  حاـنج و  چـیه  هک 
هنو یسایس  هزیگنا  هب  نونکامه  اما  دندرکیم  عافد  نآ  زا  ادیدش  لامعا و  ار  یتراظن  نینچ  روما  يدصت  ماگنه  هب  دوخ  هک  دهدیم  ناشن 

دجاو هک  يدارفا  دـنناوتب  ات  دـنیآیم  رد  یباوصتـسا  تراظناب  تفلاـخم  رد  زا  دوخ  یهورگ  عفاـنم  نیمأـت  یلم و  ینید و  هزیگنا  رطاـخ  هب 
ار دوـخ  یــسایس  ضارغا  یبزح و  فادــها  قـیرط  نـیا  زا  هدرک و  ماــظن  ساــسح  يریگمیمــصت و  زکارم  دراو  ار  دنتــسین  تیحــالص 

شخب تایح  ماکحا  مالسا و  تیمکاح  اب  هک  یناسک  دوشیم  زاربا  یمالـسا  ماظن  نانمـشد  طسوت  هک  ییاهتفلاخم  ب ) دنزاسهدروآرب .
در نتخاـس  يوزنم  ندرک و  تسـس  هب  ماـظن  تیروـهمج  زا  تیاـمح  ياوـل  تحت  هک  دـننآ  یپ  رد  دـنراد و  زیتـس  رـس  روـشک  نیا  رب  نآ 

تـسا هدـش  هتفرگ  رظن  رد  یتاباختنا  نابلطواد  يارب  ماظن  یمالـسا  یگژیو  نتـشاد  رثا  رد  هکیطیارـش  فذـحاب  دـنزادرپب و  نآ  تیحالص 
J . } دننادرگ یلمع  ار  دوخ  یمدرم  دض  ینید و  دض  ياههزیگنا 

رد ایآ  تسا ؟ لح  لباق  هنوگچ  يربهر  ناگربخ  سلجم  قیرط  زا  يربهر  ماقم  باختنا  رد  رود  ههبش  نابهگن .، ياروش  یباوصتسا  تراظن  هب  هجوت  اب 
؟ تسا یمالسا  يروهمج  تاصاصتخا  زا  ای  دراد  دوجو  یتموکح  ماقم  نیرت  یلاع  باختنا  رد  يا  ههبش  نینچ  زین  رگید  ياهروشک 

شسرپ

لح لباق  هنوگچ  يربهر  ناگربخ  سلجم  قیرط  زا  يربهر  ماقم  باختنا  رد  رود  ههبـش  نابهگن .، ياروش  یباوصتـسا  تراـظن  هب  هجوت  اـب 
يروهمج تاـصاصتخا  زا  اـی  دراد  دوـجو  یتـموکح  ماـقم  نیرت  یلاـع  باـختنا  رد  يا  ههبـش  نینچ  زین  رگید  ياـهروشک  رد  اـیآ  تسا ؟

؟ تسا یمالسا 
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خساپ

هب یکی  تسا : روصت  لـباق  هنوگ  ود  هب  روشک  ره  رد  یـسایس ، ینوناـق -  ياهدـنیآرف  يارجا  نسح  یگنوگچ و  رب  تراـظن  یلک  روـط  هب 
زا اهنت  تسا  فظوم  رظان  هک  دوشیم  هتفگ  یتراظن  هب  یعالطتـسا ، تراظن  کـی . یباوصتـسا . تروص  هب  يرگید  یعالطتـسا و  تروص 

ار هچنآ  دنک ، در  ای  دییأت  ار  ارجا  هوحن  دـنک و  یلمع  مادـقا  دوخ  هکنآ  نودـب  سپـس  دـبای . عالطا  دـنهدیم  ماجنا  نایرجم  هک  یتیعـضو 
زین هعماج  نادنورهـش  همه  قح  عقاو  هب  دراد ، یباییهاگآ  هبنج  ًافرـص  هک  تراظن  هنوگ  نیا  دنک ، شرازگ  يرگید  ماقم  هب  هدرک  هدـهاشم 
ریاس تراظن  اب  یتوافت  دنشاب ، هتشاد  یلامتحا  تافلخت  دروم  رد  يریگمیمـصت  هنوگ  چیه  دنناوتیمن  نارظان  ثیح  نیا  زا  هنرگ  و  تسه ؛
یبرع هژاو  هک  باوصتسا  یباوصتـسا ؛ تراظن  ود . دنیوگیم . زین  Passive ای لاعفریغ  تراظن  ار  تراظن  هنوگ  نیا  درادـن . نادـنورهش 

ندرمـش تسرد  نتـسناد و  بئاص  يانعم  هب  باوصتـسا  واطخ  لـباقم  رد  تسرد  ياـنعم  هب  باوص  تسا . هداـم  مه  باوص  هژاو  اـب  تسا 
نآ رد  هک  دوشیم  هتفگ  یتراظن  هب  یباوصتسا » تراظن   » حالطـصا رد  تسا . لاکـشا  یب  حیحـص و  راک  نیا  دوش  هتفگ  هکنیا  لثم  تسا ؛
زا هدافتـسا  ءوس  ای  هابتـشا و  هنوگ  ره  يولج  ات  دـنک  بیوصت  ار  هدـش  ماجنا  تامادـقا  دـیاب  دراد و  روضح  يریگمیمـصت  دراوم  رد  رظاـن 

ار تراظن  هنوگ  نیا  دـشابیم . يریگمیمـصت  تلاخد و  قح  اب  هارمه  تراظن  یباوصتـسا ، تراـظن  نیارباـنب  دوش . هتفرگ  ناـیرجم  بناـج 
ضرف نیا  رد  یقیبطت : یباوصتسا  تراظن  . 1 دوشیم : روصت  تروص  دنچ  هب  یباوصتـسا  تراظن  دنیوگیم . زین  Active ای لاعف  تراظن 
رابتعا لماع  لمع  قابطنا ، مدع  تروص  رد  هداد و  قیبطت  هدـش  نییعت  تاررقم  طباوض و  اب  ار  لماع  لامعا  تامادـقا و  تسا  فظوم  رظان 
فظوم رظان  تراظن ، هنوگ  نیا  رد  هک  تسا  ضراعت  ریاـغم و  مدـع  تراـظن  . 2 دشابیم . رظان  دـییأت  هب  طونم  وا  لمع  تشاد و  دـهاوخن 

يرتدودحم هریاد  الاب  دروم  هب  تبـسن  تراظن  هنوگ  نیا  دـنک . عنم  يریگولج و  هدـش  ررقم  هدودـحم  زا  لماع  فارحنا  جورخ و  زا  تسا 
لماع هک  یلمع  ره  تراظن  زا  هویش  نیا  رد  هک  دوشیم  هدیمان  قلطم  تراظن  . 3 دوشیم . دای  یلقادح  یباوصتسا  تراظن  هب  نآ  زا  دراد و 

ینوناق و ریغ  لماع  تامادقا  هیلک  رظان ، روضح  مدع  ای  رظن و  راهظا  مدع  ای  توکـس  تروص  رد  تسا و  رظان  دییأت  هب  طونم  دـهد ، ماجنا 
رد هن ؟ ای  دراد  یباوصتسا  تراظن  قح  نابهگن  ياروش  ایآ  هک : دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  لاح  نابهگن  ياروش  تراظن  دشابیم . رابتعا  یب 

دیاب لاؤس  نیا  خـساپ  رد  دوشیم ؟ لامعا  نابهگن  ياروش  يوس  زا  یمـسیناکم  هچ  اب  یباوصتـسا و  تراـظن  عون  هچ  ندوب  تبثم  تروص 
ياهروشک مامت  رد  تسا . یمکحم  رایـسب  ینوناق  ییـالقع و  ياههناوتـشپ  ياراد  ناـبهگن ، ياروش  هلیـسو  هب  یباوصتـسا  تراـظن  تفگ :

هلوحم فیاظو  مه  ات  دوشیم  هتفرگ  رظن  رد  هژیو  طیارـش  يرـس  کی  مهم ، ياهتیلوؤسم  يدصت  يارب  ملاع  يالقع  یمامت  دزن  ناهج و 
، هدـش هدـیزگرب  لوؤسم  ندوب  قیالان  یتیافک و  یب  رثا  رد  نادنورهـش  حـلاصم  قوقح و  مه  دریذـپ و  ماـجنا  یتسرد  هب  رظن ، دروم  درف  هب 
رد  ) ناگدنوش باختنا  ناگدـننک و  باختنا  يارب  ياهژیو  طیارـش  زین  ایند  ياهماظن  نیرتکیتارکومد  رد  هزورما  ورنیازا  ددرگن . لامیاپ 

نییعت تاباختنا  نابلطواد  طیارـش  زارحا  تراظن و  لامعا  يارب  ار  یمـسر  یعجرم  نوناـق  دوشیم و  هتفرگ  رظن  رد  یتاـباختنا ) ياهدـنیارف 
رد هک  دزادرپیم  نابلطواد  رد  مزال  طیارش  دوجو  مدع  ای  دوجو  تاباختنا و  ماجنا  دنور  تیعضو و  یسررب  هب  یمسر  عجرم  نیا  دنکیم .

اهروشک و یمامت  رد  ینوناق  ییالقع و  عیاش ، يرما  یباوصتـسا  تراظن  نیارباـنب  دـماجنایم . ناـبلطواد  تیحالـص  در  اـی  دـییأت  هب  هجیتن 
يرفیک هقباس  رظن ، دروم  دزمان  هک  تسا  نیا  ناهج ، یقوقح  ياهماظن  هیلک  رد  ربتعم  طیارـش  زا  یکی  ًـالثم  تسا ؛ اـیند  دوجوم  ياـهماظن 

، يریگمیمـصت سلاجم  يارب  ندـش  باختنا  هلمج  زا  یعاـمتجا -  قوقح  زا  ياهراـپ  زا  يرفیک ، هقباـس  ءوس  ياراد  دارفا  دـشاب و  هتـشادن 
هک تسا  هدرک  یفرعم  ار  یعجرم  نوناق  ناهج ، ياهروشک  ریاس  دـننامه  زینام  روشک  رد  دـنامورحم . اـهاروش و - ... هفـصنم ، ياـهتأیه 

نابهگن ياروش  هدهع  رب  هفیظو  نیا  یساسا ، نوناق  مهدزون  لصا  قباطم  هک  دنک  تراظن  یتاباختنا  ياهدزمان  تیحالص  تاباختنا و  يارب 
یمالـسا و ياروش  سلجم  يروهمج ، تساـیر  يربـهر ، ناـگربخ  سلجم  تاـباختنا  رب  تراـظن  ناـبهگن  ياروـش  : » تسا هدـش  هداد  رارق 
؛ تسا هدـشن  حیرـصت  تراظن  عون  هب  یـساسا ، نوناق  رد  هکنیا  هجوت  لباق  هتکن  دراد .» هدـهع  رب  ار  یـسرپهمه  یمومع و  يارآ  هب  هعجارم 
، ینوناق رابتعا  قوقح و  رظن  زا  نیاربانب  تسا . هداهن  نابهگن  ياروش  هدهع  هب  ار  نآ  ریسفت  دوخ ، متشه  دون و  لصا  رد  یساسا  نوناق  یلو 
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. دنکیمن داجیا  یلاکشا  یساسا ، نوناق  رد  نآ  هب  حیرصت  مدع  هدوب و  لاکشا  الب  یباوصتـسا  تراظن  قح  رب  ینبم  نابهگن  ياروش  ریـسفت 
یعجرم هدـهع  رب  ار  یتاباختنا  ياهدزمان  تیحالـص  در  ای  دـییأت و  تاباختنا و  تحـص  زارحا  هک  ییـالقع  لـصا  ناـمه  قباـطم  هوـالع  هب 

ای تاهابتـشا  ندرک  فرطرب  يارب  روشک ) ترازو   ) نایرجم لامعا  لرتنک  ینوناق  عجرم  دوجو  ترورـض  زین  دـنادیم و  ینوناق  یمـسر و 
یـساسا نوناق  یتاباختنا ، نایرجم  زا  نابلطواد  تاضارتعا  تایاکـش و  هب  ییوگخساپ  نینچمه  ییارجا و  داهن  یلامتحا  ياههدافتـسا  ءوس 

. تسا هدرک  نییعت  یتاباختنا -  نایرجم  درکلمع  اهدزمان و  تیحالص  صیخشت  تاباختنا و  رب  رظان  یمـسر  عجرم  ناونع  هب  يرظان -  داهن 
شرازگ نآ  هب  نابهگن  ياروش  هک  يداهن  ای  رظان  ناونع  هب  يرگید  صخـش  ای  داـهن  نوناـق  رد  تسا و  ناـبهگن » ياروش   » رظاـن ِداـهن  نیا 

صیخـشت يریگيأر و  رب  ییالقع  تراظن  نوچ  تسا و  نابهگن  ياروش  نیمه  ینوناق  یمـسر و  رظان  اهنت  سپ  تسا . هدشن  یفرعم  دهد ،
. تسا ققحت  لباق  یباوصتـسا  تراظن  بلاق  رد  اهنت  یگژیو  نیا  دراد و  ار  رثؤم  لمع و  لالطبا  در و  ای  دییأت  ياضتقا  نابلطواد  تیحالص 
تریاـغم و مدـع  تراـظن   ) مود تروص  یباوصتـسا  تراـظن  نیا  عوـن  تسا و  یباوصتـسا  تراـظن  زین  ناـبهگن  ياروـش  تراـظن  نیارباـنب 

لمع نآ  قبط  تاباختنا  اـب  هطبار  رد  ناـبهگن  ياروش  هدوب و  یباوصتـسا  تراـظن  لکـش  زا  تروص  نیرتدودـحم  هک  دـشابیم  ضراـعت )
هفـسلف دـیامنیم . لاطبا  دریگیم و  ار  نآ  يولج  دوش ، لمع  نوناق  فالخ  رب  ییاوتحم  ای  يروص  رظن  زا  يدروم  رد  رگا  ینعی ، دـنکیم ،

اهنت نیا  تسا و  تافارحنا  دسافم و  زا  يریگولج  روما و  حالصا  تراظن ، هفسلف  ًاساسا  هک  تسا  نیا  دوزفا  دیاب  هک  يرگید  هتکن  تراظن :
ناشن عوضوم  مکح و  بسانت  یهقف  حالطـصا  هب  نیاربانب  تسین . یفاک  عالطتـسا  ًافرـص  تسا و  ریذپناکما  یباوصتـسا  لاعف و  تراظن  اب 

یمالسا يروهمج  تموکح  راتخاس  یساسا و  قوقح  مساق ، ینابعـش ، تسا ر.ك : یباوصتـسا  تراظن  نامه  بوصم  تراظن  هک  دهدیم 
، نابهگن ياروش  یباوصتـسا  تراظن  نافلاخم  هزیگنا  دروم  رد  اـما  ص 177 . ج 3 ، اهخساپ ، واهشسرپ  یقتدمحم ، يدزی ، حابـصم  ناریا ..

روشکرد یـسایس  هورگ  حانج و  چـیه  هک  تسا  نآ  تیعقاو  یحانج : ياـهتفلاخم  کـی . دومن : هراـشا  ناـفلاخم  زا  فیط  ود  هب  ناوتیم 
يدـصت ماگنه  هب  دوخ  هک  دـهدیم  ناشن  یباوصتـسا ، تراظن  نیزورما  نافلاخم  یخرب  درکلمع  هقباس  دـشابن . تراظن  هب  لئاق  هک  تسین 

زا یلم -  ینید و  هزیگنا  تهج  هب  هن  و  یـسایس -  هزیگنا  هب  نونکا  مه  اما  دندرکیم . عافد  نآ  زا  ًادـیدش  لامعا و  ار  یتراظن  نینچ  روما ،
ماظن ساسح  يریگمیمصت و  زکارم  دراو  دنتـسین ، تیحالـص  دجاو  هک  ار  يدارفا  دنناوتب  ات  دنیآیم  رد  یباوصتـسا  تراظناب  تفلاخم  رد 

یمالـسا ماظن  نانمـشد  يوس  زا  هک  ییاـهتفلاخم  ود . دـنزاس . هدروآرب  ار  دوخ  یـسایس  ضارغا  یبزح و  فادـها  قیرط  نیا  زا  هدرک و 
تیامح ياول  تحت  هک  دننآ  یپ  رد  دنراد و  زیتس  رـس  روشک  نیا  رب  نآ  شخب  تایح  ماکحا  مالـسا و  تیمکاح  اب  یناسک  دوشیم ؛ زاربا 

یمالـسا یگژیو  نتـشاد  رثا  رد  هکیطیارـش  فذحاب  دـنزادرپب و  نآ  تیحالـص  در  نتخاس  يوزنم  ندرک و  تسـس  هب  ماظن  تیروهمج  زا 
. دننادرگ یلمع  ار  دوخ  یمدرم  دض  ینید و  دض  ياههزیگنا  تسا ، هدش  هتفرگ  رظن  رد  یتاباختنا  نابلطواد  يارب  ماظن 

؟ تسا هنوگچ  یسایس  یعامتجا ـ  یعرش ـ  ییارجا  لیاسم  اب  هطبار  رد  نابهگن  ياروش  یلک  شقن 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  یسایس  یعامتجا ـ  یعرش ـ  ییارجا  لیاسم  اب  هطبار  رد  نابهگن  ياروش  یلک  شقن 

خساپ

تراظن . 1 دراد :  هدهع  رب  مهم  هفیظو  هس  ( 1) ناریا یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  رد  جردنم  ۀطوبرم  لوصا  اب  قباطم  نابهگن  ياروش 
یلصا ۀفیظو  فلا :  هکنیا :  حیضوت  اه  یسرپ  همه  تاباختنا و  رب  تراظن  یساسا 3 . نوناق  ریسفت  تاّررقم 2 . نیناوق و  رب  ینوناق  یعرش و 
لـصا قبط  دوش . یم  ماجنا  تاررقم  نیناوق و  رب  تراظن  قیرط  زا  هک  تسا ؛ یـساسا  نوناق  مالـسا و  ماکحا  زا  يرادـساپ  نابهگن ، ياروش 
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یساسا نوناق  ای  روشک  یمسر  بهذم  ماکحا  لوصا و  اب  هک  دنک ، عضو  ینیناوق  دناوت  یمن  یمالـسا  ياروش  سلجم  ، " یـساسا نوناق   74
لصا 96 قبط  اذل  تسا ". نابهگن  ياروش  اب  تسا ، هدمآ  یساسا  نوناق  لصا 96  رد  هک  یبیترت  هب  رما  نیا  صیخشت  دشاب . هتشاد  تریاغم 

سلجم تابّوصم  ضراعت  مدع  و  نابهگن ، ياروش  ياهقف  تیرثکا  يأر  اب  مالسا ، ماکحا  اب  سلجم  تابّوصم  ندوبن  ریاغم  ، " یساسا نوناق 
لصا 98 ربارب  دوش ".ب :  یم  نیعم  نانادـقوقح  اهقف و  عومجم  ینعی  نابهگن ، ياروش  ياضعا  ماـمت  تیرثکا  يأر  اـب  یـساسا ، نوناـق  اـب 
اب هک  تسا  یعیبط  دوشیم ". ماجنا  نانآ  مراهچ  هس  بیوصت  اب  هک  تسا ، نابهگن  ياروش  ةدهع  رب  یساسا  نوناق  ریـسفت  ، " یـساسا نوناق 

کی هب  هک  دهدیم ، يور  یساسا  نوناق  زا  یفلتخم  ياهتـشادرب  ای  و  دیآ ، یم  شیپ  یتالکـشم  لیاسم و  ءارجا ، نیح  رد  نامز و  تشذگ 
هک اجنآ  زا  ج :  تسا . نابهگن " ياروش   " یـساسا نوناق  قبط  یمـسر  رّـسفم  نیا  دزاس . نشور  ار  روظنم  ات  تسا ، دـنمزاین  یمـسر  رّـسفم 
میب نیا  تسا ، روـشک  ترازو  میقتـسم  رظن  ریز  و  هیرجم ، هوـق  ةدـهع  رب  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  رد  اـه  یـسرپ  همه  تاـباختنا و  ءارجا 
اذـل دـنک ؛ ذوفن  ِلاـمعا  تاـباختنا  دـنور  جـیاتن و  رد  و  دـیوج ، دوـس  دوـخ  ذوـفن  تردـق و  زا  تاـباختنا  يرجم  هک  دراد  دوـجو  هراوـمه 

تاباختنا زج  هب   ) اه یـسرپ  همه  تاباختنا و  رب  تراظن  و  هداد ، رارق  هیرجم  هوق  زا  لقتـسم  ار  مهم  رما  نیا  رب  تراـظن  لوؤسم  راذـگنوناق ،
نیمـضت تراـظن ، نیا  عقاو  رد  تسا . هداد  رارق  ناـبهگن  ياروش  ةدـهع  رب  ار  تسا ) یمالـسا  ياروـش  سلجم  رظن  ریز  هک  رهـش ، ياروـش 

نیا هب  مدرم  و  دوـش ، لاـمعا  یتـسرد  هب  یـسایس  روـما  رد  مدرم  تکراـشم  اـت  تسا . نآ  جـیاتن  هب  ناـنیمطا  تاـباختنا و  تمالـس  هدـننک 
عبانم دـنوش ------------------------------------------------------------------- . قیوشت  ًالمع  تکراشم 

72 و 74 ات 99 ،  لوصا 91  ناریا ، یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  . 1 ذخآم :  و 

؟ تسین هیرجم  هوق  رد  تلاخد  نابهگن ، ياروش  يوس  زا  نآ  لّفکت  ایآ  تسا ، ییارجا  يرما  یتاباختنا ، ياهدزمان  تیحالص  نییعت 

شسرپ

؟ تسین هیرجم  هوق  رد  تلاخد  نابهگن ، ياروش  يوس  زا  نآ  لّفکت  ایآ  تسا ، ییارجا  يرما  یتاباختنا ، ياهدزمان  تیحالص  نییعت 

خساپ

هب لئاسم  تاهما  لوصا و  هکلب  دـشاب ؛ هیرجم  هوق  تسد  هب  هعماـج  ییارجا  يرادا و  روما  ماـمت  هک  تسین  نآ  ییارجا  راـک  كـالم  مکی .
بوسحم نآ  رد  تلاخد  رگید ، داهن  اب  طاـبترا  رد  ياهوق  اـی  داـهن  يوس  زا  یمادـقا  ره  رگا  مّود . دریذـپیم . ماـجنا  هوق  نیا  هزاـجا  نذا و 

رد درک ؛ یقلت  هننقم  رد  هیرجم  هوق  تلاخد  دیاب  زین  ار  یمالـسا  ياروش  سلجم  تاباختنا  دنور  رد  روشک  ترازو  تامادقا  نیاربانب  دوش ؛
هبناج و همه  قلطم و  روط  هب  اوق  کیکفتهعـسوت  لاح  رد  ياهروشک  صوصخ  هب   - یتموکح ياـهماظن  ماـمت  رد  تسین . نینچ  هک  یلاـح 
هعـسوت و هب  ور  ياهتکرح  ندـش  دـنک  یگدـنام و  بقع  بجوم  ًالمع  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ يراوشد  رایـسب  راک  هعماج ، رد  نآ  قیبطت 

میـسقت اـهنآ  یلــصا  فیاـظو  ساـسا  رب  ار  هـننقم  هیئاـضق و  هـیرجم ، ياوـق  نـیب  کـیکفت  ناـنادقوقح ، ورنـیا  زا  دوـشیم . یهدـناماس 
هماـننییآ و بیوـصت  هب  یهاـگ  ییارجا  ياههاگتـسد  لـیلد  نیمه  هـب  ص 350 ). ج 1 ، یـسایس ، ياـهداهن  یـساسا و  قوقح  .) دـناهدرک

هاگتـسد رد  هیرجم  هوق  تلاخد  هنوگ  چیه  هکنآ  لاح  دننکیم ؛ مادقاتسا  ینینقت  يرما  یقوقح ، رظن  هطقن  زا  هک   - فلتخم ياههمانـشخب 
ار ییاضق  مکاحم  لمع  تقیقح  رد  راک ، ياههرادا  رد  امرفراک  رگراک و  يواعد  لصف  لح و  اب  نینچمه  دوشیمن . بوسحم  راذـگنوناق 

يوس زا  سلجم  یتاباختنا  ياـهدزمان  تیحالـص  نییعت  مّوس . دـیآیمن . باـسح  هب  هیئاـضق  هوق  رد  تلاـخد  هکنآ  لاـح  دـنهدیم ؛ ماـجنا 
طابنتـسا فشک و  نودـب  یهاگ  قادـصم ، ییاسانـش  ًالوصا  مراـهچ . هیرجم . هوق  هن  ددرگیم ؛ رب  هننقم  هوق  هب  ماجنارـس  ناـبهگن ، ياروش 
ییاسانـش نـیا  یهاـگ  اـما  دوـشیم . تیوـه  هـگرب  همانـسانش و  بـلط  يو  زا  يدرف ، ییاسانــش  يارب  لاـثم  ناوـنع  هـب  دریگیم ؛ تروـص 
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ار ینوناق  هدام  هیـضق و  تهج  راذگنوناق  رگا  رگید ، ترابع  هب  دوشیمن . لصاح  جراخ  رد  نییبت  طابنتـسا و  نودب  هک  دراد  ییاهیگژیو 
لکش روشک ،) ترازو  دننام   ) ییارجا هوق  يوس  زا  همانشخب  هلیسو  هب  ناوتیم  دشابن ، طابنتسا  جاتحم  عقاو  رد  نآ  قیبطت  دنک و  صخـشم 

هک میـشابیم  یلمع  یملع و  طابنتـسا  صـصخت و  دنمزاین  ناگربخ ، دزمان  تناید  داهتجا و  صیخـشت  رد  لقادح  نکل  دنک ؛ ادیپ  ییارجا 
. تسا جراخ  ییارجا  راتخاس  لکش  زا  ًاعطق 

؟ دننکیم نییعت  ار  دوخ  تیحالص  دنشابیم  ΘȘњ Ơ سلجم رد  تیوضع  دزمان  ناشدوخ  ًالامتحا  هک   - نابهگن ياروش  ياضعا  هنوگچ 

شسرپ

؟ دننکیم نییعت  ار  دوخ  تیحالص  دنشابیم  ناگربخ  سلجم  رد  تیوضع  دزمان  ناشدوخ  ًالامتحا  هک   - نابهگن ياروش  ياضعا  هنوگچ 

( لوا تمسق  ) خساپ

لبق نیاربانب  دنـشاب . نابهگن  ياروش  رد  تیوضع  تهج  تلادع  داهتجا و  ياراد  همه  دیاب  نوناق  ساسا  رب  نابهگن ، ياروش  مرتحم  ياهقف 
زئاـح ور  نیا  زا  تسا . هدـیدرگ  زحا تسا  ناگربخ  یگدـنیامن  طرـش  هک   - ناـنآ تهاـقف  تلادـع و  ناـبهگن ، ياروش  رد  تیوضع  زا 
باتک عبانم  دـننک . تیحالـص  نییعت  دوخ  يارب  ناشدوخ  هکنیا  هن  دنـشابیم ؛ زین  ناگربخ  سلجم  رد  تیوضع  يارب  مزال  ياهتیحالص 

، يروشآ . 4 ناریا . یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  . 3 هغالبلاجهن . . 2 میرک . نآرق  اهباتک 1 . ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیقف و  تیالو 
: مق يراصنا ، یلع  دمحم  همجرت  ملکلاررد ، مکحلاررغ و  دـحاولادبع ، يدـمآ ، . 5 . 1379 دیراورم ، نارهت : یسایس ، همانـشناد  شویراد ،

هرادا ینید ، تیمکاـح  هللا ، یبن  یلمآ ، هدازمیهاربا  . 7 يربهر . ناگربخ  سلجم  هماـن  نییآ  . 6 . 1381 جع ،) ) رصع ماما  یتاراشتنا  هسـسؤم 
، یمالـسا تموکح  تیعورـشم  أشنم  داوجلادـبع ، یمیهاربا ، . 8 . 1379 هاپـس ، رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  یـسایس  یتدـیقع -  ياـهشزومآ 

راثآ رـشن  میظنت و  هسـسؤم  یمالـسا ، تموکح  هشیدـنا  ینیمخ و  ماـما  هرگنک  یمالـسا ، تموکح  و  هر ) ) ینیمخ ماـما  (، 2) راثآ هعومجم 
همدقم نمحرلادبع ، نودـلخ ، نبا  . 10 . 1380 شناد ، دنوآ  باتک  نارهت : هغالبلاجهن ، حرـش  دیمحلادبع ، دـیدحلا ، یبا  نبا  . 9 هر .) ) ماما
قیقحت هغللا ، سییاقم  مجعم  دـمحا ، سراف ، نبا  . 11 . 1379 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرـش  نارهت : يداـبانگ ، نیورپ  همجرت  ربعلا ،
ثارتلا ءایحالاراد  توریب : برعلا ، ناـسل  دـمحم ، روظنم ، نبا  . 12 ق .  1404 یمالـسا ، مالعا  رـشن  زکرم  مق : نوراه ، مالـسالادبع  دمحم 

دبع نب  دمحم  نب  دـمحا  . 14 ق .  1383 حیبص ، یلع  دمحم  هبتکم  هّیوبنلا ، هریـسلا  قاحـسا ، نب  دمحم  ماشه ، نبا  . 13 ق .  1408 یبرعلا ،
، ماظن تحلـصم  صیخـشت  داوج ، دمحم  اطـسرا ، . 15 ق .  1404 هیملعلا ، بتکلاراد  توریب : هحیمق ، دـمحم  قـیقحت  دـیرفلا ، دـقعلا  هـبر ،
، یهللادسا . 17 . 1360 ترجه ، تاراشتنا  ثیدح ، نارق و  رد  اروش  اضر ، يداتسا ، . 16 . 1381 رصاعم ، هشیدنا  شناد و  یگنهرف  هسسؤم 

تیعورـشم اضریلع ، يراصنا ، . 18 . 1373 یمالـسا ، تاغیلبت  ناـمزاس  نارهت : یـسارکومد ، هیقف و  تیـالو  ناـمرهق ، يرهاـط ، و  دوعـسم ،
1420 ق. يرقاب ، هسسؤم  مق : بساکملا ، یضترم ، يراصنا ، . 19 ناتسبات 1377 . هرامـش 7 ، دقن ، باتک  ینیمخ ، ماما  رظنم  زا  هیقف  تیالو 
، اسر نارهت : ءاـیبنا ، تثعب  فدـه  ترخآ  ادـخ و  . - ، 21 . 1377 راشتنا ، یماهـس  تکرـش  نارهت : ادخ ، یهاشداپ  يدـهم ، ناگرزاب ، . 20
، نساحملا دلاخ ، نب  دمحم  نبدـمحا  یقرب ، . 23 1403 ق . قداصلا ، هبتکم  نارهت : ج 3 ، هیقفلا ، هغلب  دمحمدیـس ، مولعلارحب ، . 22 . 1377
[. اتیب [، ] انیب (، ] جراخ سرد  تاریرقت   ) رهازلا ردبلا  1382ه :) م . ، ) نیسحدمحم يدرجورب ، . 24 . 1374 (ع ،) تیب لها  یناهج  زکرم  مق :

، جورع رشن  نارهت : هاشاضر ، میژر  املع و  دیمح ، شنم ، تریصب  . 26 . 1376 ین ، رشن  نارهت : یسایس ، یسانشهعماج  نیسح ، هیرشب ، . 25
، نسحم تشرس ، یتشهب  . 28 . 1378 همشچ ، رشن  نارهت : هدازردان ، گرزب  همجرت  یسارکومد ، ینابم  رد  یلمأت  ود ، نلآ  اونب ، . 27 . 1376

خیش يزیربت ، . 29 . 1381، یمالسا بالقنا  و  هر ) ) ینیمخ ماما  هدکشهوژپ  نارهت : راجاق ،) ضارقنا  ات  هطورشم  زا   ) تسایـس رد  املع  شقن 
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تاراشتنا هاجنلا ، طارـص  داوج ، ازریم  يزیربت ، . 30 ق .  1411 هدـیزگرب ، رـشن  رتفد  مق : بساکملا ، یلع  قیلعتلا  یلا  بلاطلا  لاصیا  داوج ،
راتخاس دمحم ، دیس  یفقث ، . 32 . 1378 زکرم ، رشن  نارهت : ربخم ، سابع  همجرت  مسیناموا ، سیوید ، ینوت ، . 31 1418 ق . یسراف ، ناملس 
يادـص یلع  ماما  جرج ، قادرج ، . 33 . 1377 ترجه ، تاراشتنا  هسـسؤم  مق : هنیدـم ، رد  یمالـسا  تموکح  نیتسخن  یـسایس  یعامتجا و 

رـشن نارهت : يربهر ، یحو و  نوماریپ  هللادبع ، یلمآ ، يداوج  . 34 . 1379 هروس ، نارهت : یهاشورسخ ، يداهدیـس  همجرت  یناسنا ، تلادع 
، تلادع تهاقف و  تیالو ، هیقفتیالو  . - ، 36 . 1376 ءاجر ، نارهت : مالسا ، رد  يربهر  هیقف و  تیالو  . - ، 35 . 1376 (س ،) ارهزلا همطاف 

ناهج . 38 . 1379 مق ، هیملع  هزوح  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  مق : یمالـسا ، تموکح  ینابم  نیـسح ، هتـسارآ ، ناوج  . 37 . 1378 ءارسا ، رشن 
: نارهت مالـسا ، رد  تلود  هیرظن  لوحت  رب  يدـمآرد  . - ، 39 . 1377 ناوج ، هشیدنا  نارهت : هیقف ، تیالو  یخیرات  هنیـشیپ  دـمحا ، یگرزب ،
: نارهت نسح ، دار ، یمراط  همجرت  هیمالسالا ، هموکحلا  ساسا  مظاک ، دیس  يرئاح ، . 40 . 1381 رصاعم ، هشیدنا  شناد و  یگنهرف  هسسؤم 
، هعمجلا هولص  یـضترم ، يرئاح ، . 42 . 1381 ریبکریما ، نارهت : ناریا ، رد  تیطورـشم  عیـشت و  يداهلادـبع ، يرئاـح ، . 41 . 1378 هرگنک ،

فحت یلع ، نب  دمحموبا  ینارح ، . 44 1995 م . ندنل : تموکح ، تمکح و  يدهم ، يدزی ، يرئاح  . 43 . 1378 یمالسا ، رشن  رتفد  نارهت :
.1376 یگدنزاس ، داهج  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  هیقف ، تیالو  دمحملادبع ، ینسح ، . 45 1416 ق . یمالسا ، تاراشتنا  مق : لوقعلا ،

هیالو مظاک ، دیس  يرئاح ، ینیسح  . 47 1417 ق . یمالسا ، رشن  هسسؤم  مق : هیهقفلا ، نیوانعلا  حاتفلادبع ، ریمدیـس  یغارملا ، ینیـسح  . 46
ینیسح . 49 . 1382 فراعم ، رشن  رتفد  مق : روز ، هب  لسوت  عنم  لصا  میهاربادیس ، ینیسح ، . 48 1414 ق . انیب ،] : ] مق هبیغلا ، رصع  یف  رمالا 

: توریب نیحلاصلا ، جاهنم  دیعس ، دمحمدیس  میکح ، . 50 . 1367 توریب : یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالاراد  همارکلا ، حاتفم  داوجدـمحم ، یلماع ،
نب نسح  یّلح ، . 52 1403ق . نینمؤملاریما ، هبتکم  يداتسا ، اضر  قیقحت  هقفلا ، یف  یفاکلا  حالصلاوبا ، یبلح ، . 51 1415 ق . هوفصلاراد ،

.54 ق .  1411 یمالسا ، رـشن  رئارـسلا ، سیردا ، نبا  دمحم  یلح ، . 53 . 1373 (ع ،) تیبلا لآ  هسـسؤم  مق : ج 9 ، ءاهقفلا ، هرکذـت  فسوی ،
ياهشهوژپ تاعلاطم و  زکرم  مق : دـیدج ، مـالک  . - ، 55 . 1379 قوثو ، مق : ینید ، تیمکاح  یندـم و  هعماج  نیـسحلادبع ، هانپورـسخ ،

ریـسفت یف  نایبلا  مساقلاوبادیـس ، یئوخ ، . 57 ش 7 . دـقن ، باـتک  ییـالو ، تموـکح  تیعورـشم  . - ، 56 . 1381 هیملع ، هزوـح  یگنهرف 
ماـما یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  مق : قوقح ، هفـسلف  هللا ، تردـق  یهاشورـسخ ، یفطـصم و  هوژپشناد ، . 58 . 1375 فـجن : نآرقلا ،

، دـمحا یملید ، . 60 . 1376 تمـس ، نارهت : یمالـسا ، قوقح  رب  يدـمآرد  هاگـشناد ، هزوـح و  يراـکمه  رتـفد  . 59 . 1378 هر ،) ) ینیمخ
، هسایـسلا همامالا و  ملـسم ، نب  هللادبع  يرونید ، . 61 . 1381 فراعم ، مق : مالـسا ، رد  یـسایس  ماظن  یمالک  یقوقح -  یناـبم  رب  ياهمدـقم 
شناد و یگنهرف  هسـسؤم  نارهت : هیقف ، تیـالو  نآرق  یناـبم  هب  یهاـگن  یلع ، مـلعوذ ، . 62 ق .  1413 یبلحلا ، هسـسؤم  تاراشتنا  هرهاـق :
، یلع یناگیاپلگ ، یناـبر  . 64 ق .  1416 ملقلاراد ، توریب : نآرقلا ، بـیارغ  یف  تادرفملا  یناهفـصا ، بـغار  . 63 . 1379 رصاعم ، هشیدنا 

یشهوژپ یشزومآ و  هسـسؤم  مق : یـسانشناسنا ، دومحم ، یبجر ، . 65 . 1374 ناوج ، هشیدـنا  نوناک  مسیرالوکـس ، ياههناشن  اههشیر و 
.67 . 1381 رصاعم ، هشیدنا  شناد و  یگنهرف  هسسؤم  نارهت ، ج 6 ، (ع ،) یلع ماما  همانشناد  ربکایلع ، داشر ، . 66 . 1379 هر ،) ) ینیمخ ماما 

یتاراشا رایرهش ، سانشرز ، . 68 . 1379 هاگآ ، تاراشتنا  هسسؤم  نارهت : نایرتنالک ، یضترم  همجرت  یعامتجا ، دادرارق  كاژ ، ناژ  وسور ،
رــشن زکرم  نارهت : راـگزاس ، ـالیل  هـمجرت  یــسایس ، گرزب  راــثآ  هیلاوـش ، كاژ  ناژ  . 69 . 1378 ناـهیک ، نارهت : مسیلاربـیل ، يهراـبرد 

ماما هسـسؤم  مق : تیـالو ، غورف  . - ، 71 . 1370 یمالسا ، شناد  رـشن  مق : ج 2 ، تیدـبا ، غورف  رفعج ، یناحبـس ، . 70 . 1374 یهاگشناد ،
. - ، 73 . 1378 مق ، هیملع  هزوـح  یمالـسا  تاـغیلبت  رتـفد  یمالـسا ، هشیدـنا  رد  تلود  نید و  دـمحم ، شورـس ، . 72 . 1376 (ع ،) قداص

همانلـصف نیملـسم ، هـمئا  تحیـصن  . - ، 74 زییاـپ 1381 . موس ، هرامـش  متفه  لاـس  یمالـسا ، تموکح  همانلـصف  تیعورـشم ، تمواـقم و 
انعم مسیلاربیل ، نیولاس ، ناج  وریپاش ، . 76 . 1365 هفرعملاراد ، ج 2 ، روثنملاردلا ، نیدلالالج ، یطویس ، . 75 هرامش 1 . یمالسا ، تموکح 
هلجم تسیچ ، تیعورشم  . - ، 78 ناوج . هشیدنا  نوناک  مسیرالوکس ، اضردیمح ، نیرکاش ، . 77 . 1380 زکرم ، رشن  نارهت : نآ ، خیرات  و 

، ناریا یمالـسا  يروهمج  یتموکح  راتخاس  یـساسا و  قوقح  مساـق ، ینابعـش ، . 79 نیدرورف 1382 . متفه ، هرامـش  مود ، لاس  نامـسرپ ،
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دمحم دیس  ردص ، . 81 نایلیلخ . لیلخدیس  رتکد  همجرت  مالسا ، میلاعت  رد  يریـس  دومحم ، همالع  توتلـش ، . 80 . 1374 تاعالطا ، نارهت :
1404 نیسردم ، هعماج  مق : هیقفلا ، رضحی  نم ال  یلع ، نب  دمحم  قودص ، . 82 1396 ق . توریب : ج 1 ، نیحلاصلا ، جاهنم  رب  هیشاح  رقاب ،

ياروش تارکاذـم ، حورـشم  تروص  . 84 . 1378 ریذـن ، رـشن  نارهت : تنـس ، لـها  هاگدـید  زا  هیقف  تیـالو  قوراـف ، هدازیفـص ، . 83 ق .
دمحم یئاـبطابط ، . 85 . 1368، یمالـسا ياروش  سلجم  تاراـشتنا  تاـغیلبت و  هرادا  ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  یـساسا  نوناـق  يرگنزاـب 

تاراشتنا مق : تماعز ، تیالو و  هلاقم  یمالسا ، ياهیـسررب  . - ، 86 . 1363 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیـسح ،
، نایبلا عمجم  نسح ، نب  لضف  یسربط ، . 88 1403 ق . یضترم ، رشن  دهشم : جاجتحالا ، مالسالانیما ، یـسربط ، . 87 ق .  1396 غیلبتلاراد ،

.1380 نامز ، رشن  نارهت : يربط ، خیرات  ریرج ، نب  دمحم  يربط ، . 89 . 1374 ورسخ ، رصان  نارهت :

( مود تمسق  ) خساپ

.1377 ملع ، رشن  نارهت : یسایس ، عماج  گنهرف  دومحم ، یعولط ، . 91 . 1362 يوضترم ، نارهت : نیرحبلاعمجم ، نیدلارخف ، یحیرط ، . 90
: توریب هیناملعلل ، هیفـسلفلا  سـسالا  رهاظ ، لداع  . 93 . 1369 یمزراوخ ، تاراشتنا  نارهت : يرـصان ، قالخا  ریـصن ، هجاوخ  یـسوط ، . 92

کلاسم یلع ، نب  نیدـلادیز  یلماع ، . 95 . 1376 ین ، رـشن  نارهت : تسایـس ، ملع  ياهداینب  نامحرلادبع ، ملاع ، . 94 م .  1993 یقاسلاراد ،
هساردلل و هیبرعلا  هسـسؤم  توریب : مکحلا ، لوصا  مالـسالا و  یلع ، قازرلادبع ، . 96 ق .  1413 هیمالسالا ، فراعملا  هسـسؤم  مق : ماهفالا ،

هزرابم لاس  دصکی  یشیاشخب ، یقیقع  . 98 . 1374 نایلیعامسا ، مق : نیلقثلارون ، ریـسفت  يزیوحلا ، هعمج ، نب  یلع  دبع  . 97 . 1992 رشنلا ،
دیمع . 100 م .  1966 ق ،  1386 فجن ، ج 1 ، يرئازجلا ، يوسوملا  بیط  قـیقحت  ریـسفت ، یمقلا ، میهاربا ، نب  یلع  . 99 یقرتم . تیناحور 

لاس  25 داؤف ، یقوراف ، . 101 . 1379 رصاعم ، هشیدنا  شناد و  یگنهرف  هسسؤم  نارهت : مالسا ، یـسایس  هشیدنا  ینابم  یلعـسابع ، یناجنز ،
: نارهت دـنودالوف ، هللاتزع  هـمجرت  نوناـق ، تردــق و  يدازآ و  ناـمیون ، ستنارف  . 102 . 1379 یئاـطع ، رـشن  نارهت : (ع ،) یلع تموـکس 
، لضفلاوبا یضاق ، . 104 . 1378 ین ، رشن  نارهت : مالسا ، رد  تیعورـشم  شناد و  تردق ،  21 ش : دواد ، یحریف ، . 103 . 1374 یمزراوخ ،
.106 اتیب .] [، ] انیب ، ] جارخلا باتک  فسوی ، وبا  یـضاق  . 105 . 1368 نارهت ، هاگشناد  نارهت : ج 1 ، یسایس ، ياهداهن  یـساسا و  قوقح 

نادردق . 107 يروـهمج . تساـیر  کـیژتارتسا  تاـقیقحت  زکرم  هر ،) ) ینیمخ ماـما  یــسایس  یهقف -  ياههشیدــنا  مظاـک ، هدازیــضاق ،
رتفد مق : مالسا ، تیحیـسم و  رد  مسیرالوکـس  . - ، 108 ش29 . تفرعم ، هلجم  مسیرالوکـس ، اب  همئا  یـشم  لباقت  نسحدمحم ، یکلمارق ،

زا ییاــهسرد  یگنهرف  زکرم  نارهت : رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  نـسحم ، یتـئارق ، . 109 . 1379 مق ، هیملع  هزوح  یمالـسا  تاـغیلبت 
ش ون ، هار  هلجم  نسحم ، رویدـک ، . 111 اتیب .]  ] يودهم رشن  ناهفصا : ج 2 ، ءاطغلا ، فشک  رفعج ، ءاطغلا ، فشاـک  . 110 . 1378 نآرق ،

عماـج ققحم ، یکرک ، . 113 ق .  1412 نیـسردم ، هعماج  مق : ج 1 ، هعمجلا ، هالـص  هلاـسر  لـئاسر ، نیـسح ، نب  یلع  یکرک ، . 112 . 14
یتاراـشتنا یگنهرف  هسـسؤم  مق : هیقف ، هقلطم  تیـالو  موهفم  نییبت  ساـبع ، یبعک ، . 114 ق .  1418 (ع ،) تیبلالآ هسـسؤم  مق : دـصاقملا ،

: نارهت ج 5 ، یفاـک ، عورف  . - ، 116 ق .  1401 فراعتلاراد ، هعبارلا ، هعبطلا  یفاـک ، لوصا  بوقعی ، نبدـمحم  ینیلک ، . 115 . 1380 رفظ ،
، نسحلاوبا يدرواـم ، . 118 اـتیب .] [، ] اـن یب  ، ] ج2 بساکملا ، تاـقیلعت  نیـسحلادبع ، دیـس  يرـال ، . 117 . 1375 هیمالـسالا ، بتکلاراد 
(، هلیـسو فده و  هلاقم  ، ) ج 6 (ع ،) یلع ماـما  همانـشناد  دـمحا ، یغلبم ، . 119 ق .  1406 یمالـسا ، تاغیلبت  رتفد  مق : هیناطلـسلا ، ماـکحالا 

هرادا یمالـسا ، ياروـش  سلجم  اـب  ییانـشآ  یمالـسا ، ياروـش  سلجم  . 120 . 1381 یمالـسا ، هشیدـنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  تاراـشتنا 
.122 1983م . ق ، 1403 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالاراد  راونالاراحب ، رقابدـمحم ، همـالع  یـسلجم ، . 121 . 1374 یملع ، تاراشتنا  تاـغیلبت و 

دمحم . 123 روـشک . تاررقم  نیناوـق و  لـک  هرادا  تاراـشتنا  ماـظن ، تحلـصم  صیخـشت  عـمجم  هب  طوـبرم  تاررقم  نیناوـق و  هعوـمجم 
هـشیدنا شناد و  یگنهرف  هسـسؤم  نارهت ، اـیرد ، تـیاور  دـمحم ، نایدـمحم ، . 124 ناـهج . رد  بوتکم  یـساسا  نوناـق  نیلوا  هَّللادـیمح ،
هـسسؤم مق : همکحلا ، نازیم  دـمحم ، يرهـش ، ير  يدـمحم  . 126 . 1380 فورعم ، رـشن  مـق : هحرـش ، هحرـش  . - ، 125 . 1380 رصاعم ،
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هـشیدنا شناد و  یگنهرف  هسـسؤم  نارهت : رود ، ههبـش  یباوصتـسا و  تراـظن  اضردـمحم ، يدـنرم ، . 127 . 1377 ثیدـحلاراد ، یگنهرف 
تراظن ینودیرف ، یخیاشم  . 129 . 1382 نایاسراپ ، مق : ناریا ، یمالسا  يروهمج  یساسا  قوقح  یـضترم ، يدنرم ، . 128 . 1381 رصاعم ،

زا جراخ  رد  هیقفیلو  تارایتخا  یقتدمحم ، يدزی ، حابـصم  . 130 . 1375 مرخ ، مق : یهاشورسخ ، يداه  همجرت  هغالبلاجهن ، رد  یـسایس 
یشهوژپ یشزومآ و  هسسؤم  مق : رگـشسرپ ، ناناوج  هب  داتـسا  خساپ  . - ، 131 لوا . هرامش  لوا ، لاس  یمالسا ، تموکح  همانلـصف  اهزرم ،

تسایس قوقح و  . - ، 133 . 1378 هر ،) ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  مق : اهخساپ ، اهشـسرپ و  . - ، 132 هر .) ) ینیمخ ماما 
.77 ناتسبات هرامش 7 ، دقن ، باتک  تیعورشم ، تموکح و  . - ، 134 . 1377 هر ،) ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  مق : نآرق ، رد 
: مق هیقف ، تیالو  هیرظن  هب  ارذگ  یهاگن  . - ، 136 . 1380 هر ،) ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  مق : مالسا ، یقوقح  هیرظن  . - ، 135
، يرهطم . 138 . 1376 اردـص ، نارهت : ج 3 ، نآرق ، اب  ییانـشآ  یـضترم ، يرهطم ، . 137 هر .) ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم 
هبذاـج و . - ، 140 . 1374 اردـص ، یمالـسا ، يروهمج  نوماریپ  . - ، 139 . 1378 اردص ، نارهت : یمالـسا ، يروهمج  نوماریپ  یـضترم ،

نبدمحم دیفم ، . 142 . 1377 دیهمتلا ، هسـسؤم  مق : هیقف ، تیالو  يداه ، دمحم  تفرعم ، . 141 . 1371 اردـص ، نارهت : (ع ،) یلع ماما  هعفاد 
سدقم . 144 ق .  1410 نیـسردملا ، هعماـج  مـق : هـعنقملا ، . - ، 143 . 1374 یمالـسالا ، مالعالا  هبتکم  نارهت : لـمجلا ، ناـمعن ، دـمحم 

ماظن یمالک  یقوقح -  ینابم  رب  ياهمدقم  . 145 1402 ق . نیسردم ، هعماج  تاروشنم  مق : ج 4 ، ناهربلاو ، دئاوفلاعمجم  دمحا ، یلیبدرا ،
(، یعوضوم ریسفت   ) نآرق مایپ  . - ، 147 . 1381 ناوج ، لسن  مق ، نآرق ، رد  تیالو  تایآ  رصان ، يزاریش ، مراکم  . 146 مالسا . رد  یسایس 
رد یمالـسا  ياروش  سلجم  هاگیاج  اضردـمحم ، قثوم ، . 149 یمالـسا . يروهمج  بزح  ام ، عضاوم  . 148 . 1370 (ع ،) نینمؤملاریما مق :

، فورعم رـشن  مق : (ع ،) نیـسح ماما  تاملک  هعوسوم  . 150 . 1382 باتک ، ناتـسوب  مق : ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یـسایس  تردق  راتخاس 
.1370 تاعالطا ، نارهت : دامادریم ، دابآرتسا ، میکح  یلع ، یناـهبهب ، يوسوم  . 152 اتیب .] : ] تیوک ج6 ، ههیقفلا ، هعوسوم  . 151 . 1374

رـشن میظنت و  هسـسؤم  یمالـسا ، تموکح  . - ، 154 ق .  1408 نایلیعامسا ، مق : هلیـسولاریرحت ، هللاحوردیـس ، هر ،) ) ینیمخ يوسوم  . 153
: نارهت ج 2 ، رون ، هفیحـص  . - ، 156 هر .) ) ماما راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  نارهت : ج 21 ، ماما ، هفیحـص  . - ، 155 . 1374 هر ،) ) ماما راثآ 
هقف و هطبار  یفطـصم ، هدازيدمحاریم ، . 158 . 1368 نایلیعامـسا ، مق : عیبلاباـتک ، . - ، 157 . 1371 یمالـسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو 

ماـما یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  تاراـشتنا  مـق : تسایـس ، هفـسلف  هر ،) ) ینیمخ ماـما  یــشهوژپ  یــشزومآ و  هســسؤم  . 159 قوـقح .
، یمق يرداـن  . 161 . 1378 راـشتنا ، یماهـس  تکرـش  نارهت : هلملا ، هیبنت  همـالا و  هیزنت  نیـسحدمحم ، ینیئاـن ، . 160 . 1378 هر ،) ) ینیمخ
، نیدباعلانیز یفجن ، . 162 . 1379 هر ،) ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  مق : هیقفتیالو ، هیرظن  هب  ارذگ  یهاگن  يدهم ، دمحم 
، مالکلا رهاوج  نسح ، دمحم  یفجن ، . 163 هر .) ) ینیمخ ماما  راثآ  میظنت  رشن و  هسسؤم  راثآ ،) هعومجم   ) یمالسا تموکح  ینیمخ و  ماما 

راظتنا هللادبع ، يرصن ، . 165 1408 ق . یتریصب ، هبتکم  مق : مایالا ، دئاوع  دمحا ، یقارن ، . 164 . 1374 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت : ج 16 ،
یشزومآ و هسسؤم  مق : مالـسا ، یـسایس  ماظن  داوج ، دمحم  يزورون ، . 166 . 1379 یمالسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  نید ، زا  رـشب 

داهن . 168 1409ق . (ع ،) تیبلا لآ  هسسؤم  مق : هعیشلا ، لئاسو  كردتـسم  نیـسح ، ازریم  يرون ، . 167 . 1379 هر ،) ) ینیمخ ماما  یشهوژپ 
تراـظن ساـبع ، دازکین ، . 169 هرامـش 1 . هشیدـنا ، ياـههزات  هلجم  يربـهر ، ناـگربخ  اههاگـشناد ، رد  يربـهر  مـظعم  ماـقم  یگدـنیامن 

گنهرف و هاگشهوژپ  نارهت : یندم ، هعماج  ینید ، هعماج  دمحا ، یظعاو ، . 170 . 1380 تاباختنا ، یسرزاب  تراظن و  رتفد  مق : یباوصتسا ،
، یمشاه . 172 هبنـشود 20/11/1382 .) ، ) ناهیک همانزور  وگ ) تفگ و  ، ) ربکا یلع  یناجنـسفر ، یمـشاه  . 171 . 1377 یمالسا ، هشیدنا 

یـسررب يداه ، دمحم  ینایواک ، هللا و  جرف  اینتیاده ، . 173 . 1380 رتسگداد ، رشن  ناریا ، یمالسا  يروهمج  یـساسا  قوقح  دمحمدیس ،
همجرت یسایس ، هفـسلف  نیج ، نتپمه ، . 174 . 1381 رـصاعم ، هشیدـنا  شناد و  یگنهرف  هسـسؤم  نارهت : ناـبهگن ، ياروش  یقوقح  یهقف - 

دمحم دیس  يدزی ، . 176 . 1376 جع ،) ) دوعوم يدهم  مق : هیقفلا ، حابصم  اضر ، ینادمه ، . 175 . 1380 ون ، حرط  نارهت : یمهرد ، رایاشخ 
، یتیآ میهاربا  دمحم  همجرت  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  بوقعی ، یبا  نب  دـمحا  یبوقعی ، . 177 . 1370 نایلیعامـسا ، مق : یقثولا ، هورعلا  مظاک ،
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.3 نیدرورف 1382 . متفه ، هرامـش  مود ، لاس  نامـسرپ ، . 2 و 20 . هرامـش 21  هزوح ، هشیدنا  تالجم 1 . . 1371 یگنهرف ، یملع  نارهت :
هرامش بالقنا ، هاگشناد  . 5 هرامش 86 و 85 . هزوح ، . 4 اههاگـشناد . رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  هرامش 1 ، هشیدنا ، ياههزات 

.8 هبنشود 20/11/1382 .) ، ) یناجنسفر یمشاه  اب  وگ  تفگ و  ناهیک ، همانزور  . 7 هرامش 11 و 14 . ون ، هار  . 6 زییاپ 77 . ناتسبات و  ، 110
هرامش تفرعم ، . 11 هرامش 41 و 28 . نایک ، . 10 ناتسبات 1377 . هرامش 7 ، دقن ، باتک  . 9 2 و 3 . هرامش 1 ، یمالسا ، تموکح  همانلصف 

.29

تانایرج فذح  يارب  ماما  ترضح  تلحر  زا  دعب  هدوبن و  ناشیا  دییأت  دروم  ماما و  نامز  رد  نابهگن  ياروش  یباوصتـسا  تراظن  دنیوگیم : یخرب 
؟ تسیچ هراب  نیا  رد  امش  رظن  تسا ، هدش  تسرد  بیقر 

شسرپ

فذح يارب  ماما  ترـضح  تلحر  زا  دعب  هدوبن و  ناشیا  دییأت  دروم  ماما و  نامز  رد  نابهگن  ياروش  یباوصتـسا  تراظن  دنیوگیم : یخرب 
؟ تسیچ هراب  نیا  رد  امش  رظن  تسا ، هدش  تسرد  بیقر  تانایرج 

خساپ

ياروش لمع ، رد  مه  یتاباختنا و  نیناوق  رد  مه  هک  دوشیم  تفاـی  يددـعتم  دراوم  ددرگ ، هعجارم  یباوصتـسا  تراـظن  هچخیراـت  هب  رگا 
يداوم لاـس 1362  بوصم  تاـباختنا ، نوناـق  نیلوا  رد  کـی . تسا : هدومن  لاـمعا  ار  نآ  هتفرگ و  هدـهع  رب  ار  یتیلوؤسم  نینچ  ناـبهگن 

رد الثم  درادن ؛ يراگزاس  ضحم  یعالطتـسا  تراظن  اب  دنکیم و  دییأت  ار  نابهگن  ياروش  یباوصتـسا  ماع و  تراظن  هک  دوشیم  هدهاشم 
روما هیلک  رد  لحارم و  مامت  رد  ماع و  تراظن  نیا  تسا . نابهگن  ياروش  هدـهع  هب  تاباختنا  رب  تراـظن  : » تسا هدـمآ  نوناـق  نیا  هدام 3 

قح دنک ، در  ار  نانآ  تیحالص  ییارجا ، تأیه  هک  یصاخشا  : » هدام 3 کی  هرصبت  بجوم  هب  نینچمه  تسا .» يراج  تاباختنا  هب  طوبرم 
ار هجیتن  دنک و  یگدیـسر  تیاکـش  هب  دیاب  ررقم ، تلهم  رد  عجرم  نیا  دننک و  تیاکـش  نابهگن  ياروش  یناتـسا  تراظن  تأیه  هب  دـنراد 
زا زور  تفه  فرظ  دـنناوت  یم  دنـشاب ، هتـشاد  تیاکـش  تاـباختنا  يرازگرب  هوحن  زا  هک  يدارفا  : » هدام 69 هرـصبت  ساسارب  دـنک .» مالعا 
زا یباختنا  هزوح  تاباختنا  لاطبا  مالعا  : » هدام 69 ساسارب  دننک .» میلـست  نابهگن  ياروش  هناخریبد  هب  ار  دوخ  تیاکـش  يأر ،  ذخا  جیاتن 

دراد و ترورـض  ناـبهگن  ياروش  فرط  زا  تاـباختنا  دـییأت  : » هداـم 70 قبط  رب  تسا .» ناـبهگن  ياروش  راـیتخا  رد  یهورگ  ياـه  هناـسر 
يدراوـم زین  لاـس 1365  بوصم  تاـباختنا  نوناـق  رد  تسا .» ناـبهگن  ياروش  دـییأت  هب  طونم  ناگدـش  باـختنا  يارب  هماـنرابتعا  رودـص 

، هدوب یعالطتسا  ًافرـص  اروش  تراظن  رگا  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  تسا . نابهگن  ياروش  یباوصتـسا  تراظن  دیؤم  هک  دوش  یم  هدهاشم 
در رد  ار  روشک  ترازو  رظن  دـناوت  یم  هنوگچ  دـشاب ؟ ذـفان  مه  نآ  يأر  دـنک و  رظن  راهظا  تاباختنا  لحارم  ماـمت  رد  دـناوت  یم  هنوگچ 

سلجم رد  اهادیدناک  زا  يدادـعت  تیحالـص  در  ایآ  ود . دـهدب ؟ تاباختنا  لاطبا  هب  مکح  دـناوتیم  هنوگچ  دـنک ؟ هئطخت  دارفا  زا  یخرب 
ترازو دییأت  دروم  اسب  هچ  هک  یناسک  تیحالـص  در  مه  نآ  تسا  هدوب  هر ) ) لحار ماما  تایح  نامز  رد  اهنیا  همه  هک   - موس مود و  لوا ،

رد هر ) ) لحار ماما  ایآ  تسا !؟ هیجوت  لباق  یباوصتـسا  تراظن  اب  زج  يوضر و )... هدازربکا ، نایاقآ  تیحالـص  در  دننام   ) دـنا هدوب  روشک 
دودح لصا 99 و  ریـسفت  ایآ  تسا ؟ هداد  راک  نیا  يارب  نانآ  تیحالـص  مدع  رب  لاد  نابهگن ، ياروش  هب  يرکذت  دراوم  نیا  زا  کی  چیه 

یـضعب رد  تاباختنا  هر ،) ) لحار ماما  نامز  رد  نابهگن  ياروش  هس . روشک !؟ ترازو  ای  تسا  اروش  نآ  هدهع  هب  نابهگن  ياروش  تارایتخا 
. تفرگ رارق  زین  ناـشیا  دـییأت  دروم  هکلب  دـشن ؛ عقاو  وا  ضارتـعا  دروـم  لـمع  نیا  اـهنت  هن  درک و  مـالعا  لـطاب  ار  هیباـختنا  ياـههزوح  زا 

هزوح دـنچ  لاـطبا  رد  نآ  درکلمع  داـهن و  نیا  هیلع  دـیدش  ياـهيزاسوج  لـباقم  رد  ناـبهگن  ياروش  زا  تیاـمح  رد  هر ) ) ماـما ترـضح 
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ياروش هیرظن  هک  يدارفا  یمالـسا ، ياروش  سلجم  مود  هرود  زا  لوا  هلحرم  تاباختنا  زا  سپ  دوش  یم  هدـهاشم  هچنانچ  : » دومرف هیباختنا 
نابهگن ياروش  مرتحم  ياضعا  هدز و  ینکفا  هعیاش  هب  تسد  تسا ، هدوبن  ناشلیم  قفاوم  اـه  هزوح  زا  یـضعب  دـییأت  اـی  لاـطبا  رد  ناـبهگن 

هیمالعا و شخپ  هب  دنیامن و  یم  نیهوت  هدرکن  يادخ  ای  فیعـضت و  دنتـسه  نیملـسم  مالـسا و  حلاصم  ظفاح  هک   - ار یلاعت ) هللا  مهدـیا  )
يرما نابهگن  ياروش  ياهقف  هب  نیهوت  فیعـضت و  هک  مهد  یم  رادشه  نایاقآ  نیا  هب  نم  دـناهدز ... تسد  لفاحم  تاعوبطم و  رد  هباطخ 

. دـیامنیم طقاس  ار  یمیژر  رخآ  رد  دوش و  یم  دراو  میژر  کی  رد  جـیردت  هب  تاـفارحنا  هشیمه  تسا . مالـسا  روشک و  يارب  كاـنرطخ 
مارتحا دشاب  نامیصخش  هقیلس  رظن و  فلاخم  دنچ  ره   - نیناوق هب  مینک و  هجوت  نیملسم  مالسا و  حلاصم  هب  دیکا  روط  هب  همه  تسا  مزال 

نانآ و هب  مارتحا  مدرک و  نییعت  تخانـش  ییانـشآ و  اب  ار  نابهگن  ياروش  ياهقف  نایاقآ  تارـضح  هک  میوگب  دیاب  همتاخ  رد  میراذـگب ...
دوخ راـک  رد  هک  مهدیم  رکذـت  ناـبهگن  ياروش  هب  و  دوشن . رارکت  روما  وحن  نیا  هک  مراد  نآ  دـیما  منادیم و  مزـال  ار  ناـشماقم  ظـفح 

نادقتنم زا  یخرب  راهچ . ص 269 . ج 17 ، رون ، هفیحص  «. دینک راکتا  لاعتم  يادخ  هب  دییامرف و  لمع  تقد  تیعطاق و  اب  دیـشاب و  راوتـسا 
ياعدا رب  تسا و  هدوبن  حرطم  ینخـس  یباوصتـسا ، تراظن  هرابرد  لاس 1360  رد  یمالـسا  ياروش  سلجم  تاباختنا  نیلوا  رد  دـناهتفگ :

یلع دمحم  يربط ، ناسحا  يرونایک ، دننام   ) اهادـیدناک زا  یخرب  تیحالـص  در  دروم  رد  نابهگن  ياروش  : » دـناهدروآ دـهاش  نینچ  دوخ 
لصا 99 زا  نابهگن  ياروش  طابنتسا  رگا  دوخ . یباوصتـسا  تراظن  قح  لصا 99 و  هب  هن  دنکیم ؛ دانتسا  لوصا 64 و 67  هب  ییومع و )...
لصا 99 دنچ  ره  اریز  تسا ؛ نشور  نخس  نیا  خساپ  تسا »؟ هدرکن  دانتسا  لصا  نیمه  هب  تیحالـص  در  رد  ارچ  دوب ، یباوصتـسا  تراظن 

اما تسا ؛ لئاق  دوخ  يارب  ار  اهتیحالـص  در  یـسررب و  قح  لصا  نیمه  ساسا  رب  نابهگن  ياروش  دراد و  تلـالد  یباوصتـسا  تراـظن  رب 
ساسارب نابهگن  ياروش  دنتسین . تیحالص  ياراد  یناسک  هچ  دناتیحالـص و  يارادیناسک  هچ  هک  دهدیمن  ناشن  ییاهنت  هب  لصا  نیمه 

هرود نیلوا  رد  دـنک . یم  مادـقا  اه  تیحالـص  در  اـی  دـییأت و  هب  دـنکیم  صخـشم  ار  يدزماـن  طیارـش  فاـصوا و  هک   - تاـباختنا نوناـق 
زا یضعب  هب  ار  اهتیحالص  در  هکنیا  زج  تشادن  يا  هراچ  نابهگن  ياروش  اذل  دوب ؛ هدشن  نیودت  تاباختنا  نوناق  زونه  سلجم ، تاباختنا 

نیودت بیوصت و  : » تسا هدرک  فارتعا  هتکن  نیا  هب  ییاج  رد  زین  مرتحم  دـقتنم  هک  تسا  نیا  بلاج  دزاس . دنتـسم  یـساسا ، نوناق  لوصا 
.«. صص 77-87 یباوصتسا ، تراظن  سابع ، دازکین ، زا : لقن  هبتسا  هتفرگ  ماجنا  لاس 62  رد  تاباختنا  نوناق 

؟ تسیچ هیضق  لح  هار  ؟  دراد یلاکشا  هچ  دوش  نییعت  هیئاضق  هوق  هلیسو  هب  نابهگن  ياروش  نانادقوقح  رگا 

شسرپ

؟ تسیچ هیضق  لح  هار  ؟  دراد یلاکشا  هچ  دوش  نییعت  هیئاضق  هوق  هلیسو  هب  نابهگن  ياروش  نانادقوقح  رگا 

خساپ

تریاغم مدع  رظن  زا  یساسا  نوناق  مالـسا و  ماکحا  زا  يرادساپ  روظنم  هب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  مکی  دون و  لصا  قبط 
لداع و ياهقف  زا  رفن  شش  - 1 دوشیم : لیکشت  ریز  بیکرت  اب  نابهگن  ياروش  مان  هب  ییاروش  اهنآ ، اب  یمالـسا  ياروش  سلجم  تابوصم 
زا یقوقح  فلتخم  ياههتشر  رد  نادقوقح  رفن  شش  - 2 تسا ؛ ربهر  هدهع  رب  هدع  نیا  باختنا  زور -  لئاسم  نامز و  تایـضتقم  هب  هاگآ 
قبط دندرگیم . باختنا  سلجم  يأر  اب  یفرعم و  یمالسا  ياروش  سلجم  هب  هیئاضق  هوق  سیئر  هلیسو  هب  هک  ناملـسم  ياهنادقوقح  نایم 
هوق سیئر  ًـالومعم  دـنوشیم . باـختناو  یفرعم  هیئاـضق  هوق  سیئر  يوس  زا  نانادـقوقح  یمالـسا ، يروهمج  یـساسا  نوناـق  زا  لـصا  نیا 

یـساسا نوناق  هک  روطنامه  دـندرگ . باختنا  ات  دـنکیم  یفرعم  یمالـسا  ياروش  سلجم  هب  ار  تسا  مزـال  هک  ییاـضعا  ربارب  ود  هیئاـضق 
رد دـیآ ، لمع  هب  تعنامم  یـساسا  نوناق  اب  يداع  نیناوق  ضراعت  زا  ات  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  یلرتنک  ماـظن  کـی  زورما  ناـهج  ياـهروشک 
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تریاغم مدع  قیبطت و  اهنآ  راک  هک  فلتخم  ياههتشر  رد  نادقوقح  شش  باختنا  هلیـسو  هب  یلرتنک  ماظن  نیا  زین  ام  روشک  یـساسا  نوناق 
بوصم يداع  نیناوق  نتـشاد  تریاغم  صیخـشت  اکیرما  روشک  رد  دـشابیم . تسا  یـساسا  نوناق  اب  سلجم  بوصم  يداع  نیناوق  نتـشاد 

ندوب ضراعم  رب  لاد  یتیاکـش  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  دشابیم ، هیئاضق ) هوق   ) اکیرما لاردف  یلاع  ناوید  هدـهع  رب  هرگنک )  ) سلجم
اکیرما لاردـف  یلاع  ناوید  بیوصت  هب  هرگنک  بوصم  نیناوق  مامت  تیاکـش  مدـع  تروص  رد  اـما  دوش . یـساسا  نوناـق  اـب  يداـع  نیناوق 

یمالـسا يروهمج  یـساسا  نوناق  رد  دربیم ، نامز  نوناق ، تریاغم  یـسررب  تهج  اههاگداد  يارب  تقو  نییعت  هک  اجنآ  زا  اما  دسریمن .
ادـتبا زا  یـساسا  نوناق  ای  عرـش و  ماکحا  اب  تریاغم  مدـع  تهج  زا  نیناوق  مامت  ات  هدـش  ینیبشیپ  نابهگن  ياروش  مان  هب  یتراـظن  يداـهن 

رظن دوشیم و  یـسررب  يداع  نیناوق  مامت  هجیتن  رد  ددرگیم  لاسرا  نابهگن  ياروش  هب  بوصم  نیناوق  مامت  دیاب  نوچ  دـشاب و  صخـشم 
. ددرگیم رداص  اهنآ  دروم  رد  نابهگن  ياروش  ياضعا 

هیئاضق

؟ دراد یتارایتخا  فیاظو و  هچ  روشک  لک  یسرزاب  نامزاس 

شسرپ

؟ دراد یتارایتخا  فیاظو و  هچ  روشک  لک  یسرزاب  نامزاس 

خساپ

يارجا نسح  هب  تبسن  هیئاضق  هوق  تراظن  قح  ساسارب  دیوگیم : ناریا  یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  مراهچ  داتفه و  دصکی و  لصا 
لیکـشت هیئاضق  هوق  سیئررظن  ریز  روشک » لک  یـسرزاب  نامزاس   » ماـن هب  یناـمزاس  يرادا  ياههاگتـسد  رد  نیناوق  حیحـص  يارجا  روما و 

ینوناق نامزاس  کی  روشک  لک  یـسرزاب  نامزاس  نیاربانب  دـنکیم ، نییعت  نوناق  ار  ناـمزاس  نیا  فئاـظو  تاراـیتخا و  دودـح  ددرگیم .
رد صحفت  قیقحت و  وتـسا  هدـش  هداهن  داینب  يرادا  ياههاگتـسد  رد  نیناوق  حیحـص  يارجا  روما و  يارجا  نسح  رد  تراـظن  يارب  تسا و 

. میرادن یهاگآ  نآ  هب  تبـسن  ام  تسیچاقیقد  ییزج و  روط  هب  نآ  فیاظو  هک  نیا  اما  دـشابیم . نآ  فیاظو  هدودـحم و  رد  اههنیمز  نیا 
. دشاب تسرد  تسین  مولعم  تسا و  تواضق  یعون  دنکیم  تلاخد  يراک  ره  رد  هک  نیا  لاح  نیع  رد 

یندم قوقح 

ناملسم اب  ناملسم  ریغ  درم  هید  لاثم  روط  هب  ناملـسم ، ریغ  ای  تسا  درم  زا  رتمک  نز  هید  هک  تسا  رتشیب  درم  ثرا  قح  تلع  نیا  هب  ایآ  1 ـ
عوضوم نیا  تسرپرـسدوخ  ياهنز  درومرد  دـیاب  سپ  دروآ  یم  هداوناخ  ارب ي  هناـخ و  هب  ار  ثرا  درم  هک  تسا  نیا  تلع  رگا  تسین  یکی 

دشاب د یبسن  دوش و  ظاحل 

شسرپ

ناملسم اب  ناملسم  ریغ  درم  هید  لاثم  روط  هب  ناملسم ، ریغ  ای  تسا  درم  زا  رتمک  نز  هید  هک  تسا  رتشیب  درم  ثرا  قح  تلع  نیا  هب  ایآ  1 ـ
عوضوم نیا  تسرپرسدوخ  ياهنز  درومرد  دیاب  سپ  دروآ  یم  هداوناخ  ارب ي  هناخ و  هب  ار  ثرا  درم  هک  تسا  نیا  تلع  رگا  تسین  یکی 
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؟ دیئامرف حیضوت  افطل  تسا  یلک  هلئسم  نیا  هک  یلاح  رد  دشاب  یبسن  دوش و  ظاحل 

خساپ

نوریب هدعاق  نیا  زا  كدـنا  دودـحم و  رایـسب  دراوم  دوش و  یم  هداد  للمو  عماوج  همه  يارب  یلک  روط  هب  مکح  کی  تسا و  یلک  ماکحا 
دیاب كدوک  هک  ینس  هک  تسا  هدناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  تیبرت  میلعت و  ناگرزب  فلتخم ، عماوج  رد  مزال  ياه  یـسررب  لاثم  روطب  تسین .
ناوت یمن  دیـسر  دـشر  نیا  هب  یگلاس  رد 4  كدوک  يردان  رایـسب  دراوم  رد  رگا  لاـح  تسا ، یگلاـس  نتخومآ 6  يارب  دورب  هسردـم  هب 

یم توف  ناشنارهوش  هک  نانز  هک  هدـش  نایب  یلک  تروص  هب  مکح  نیا  هکنیا  رگید  هتکن  و  درک . ضقن  ردان  دروم  رطاخب  ار  یلک  نوناـق 
خر مه  ییاهداسف  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  اسب  هچ  و  دـنوش ، تسرپرـس  دوخ  هکنیا  هن  دـننک ، جاودا  هرابود  دـنریگ ، یم  قالط  ای  دـننک و 

ای هتفرگ  قالط  ناشنانز  زین  هک  ینادرم  اسب  هچ  دننک . جاودزا  ناشدوخ  جراخم  نیمأت  يارب  ات  دـسر  یم  رتمک  ثرا  مه  اهنآ  هب  اذـل  دـهد 
رگید دننک . عانتما  جاودزا  زا  ثرالا  لام  تورث و  ندوب  اراد  رطاخب  نانز  هنوگنیا  رگا  دنراد و  ددجم ، جاودزا  هب  زاین  هک  دـنا  هدـش  توف 

. دوب دهاوخ  دایز  فرط  ود  ره  زا  داسف  دش و  دهاوخ  مک  رایسب  نادرم  هنوگ  نیا  يارب  جاودزا  ناکما 

؟ دنک یم  هرداصم  ار  نآ  تلود  ارچ  سپ  تسا ,  یقبام  کیلمت  سمخ و  تخادرپ  جنگ  هرابرد  یعرش  مکح  هکنیا  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ دنک یم  هرداصم  ار  نآ  تلود  ارچ  سپ  تسا ,  یقبام  کیلمت  سمخ و  تخادرپ  جنگ  هرابرد  یعرش  مکح  هکنیا  هب  هجوت  اب 

خساپ

تلود نیارباـنب  دراد ، قلعت  نآ  هب  هعماـج  قح  تسا و  یگنهرف  یلم و  راـثآ  زا  دوشیم ، تفاـی  هزورما  هک  ییاـههنیفد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
یمتس وا  هب  دیابن  هدنبای  قح  نداد  رد  هتبلا  دهدب ، هدنبای  هب  ار  نآ  نتفای  شاداپ  ای  لثملاتمیق و  تاررقم  ساسارب  طبض و  ار  نآ  دناوتیم 

. دوش اور 

؟  تسا ردام  هدهع  رب  یگلاس  ود  ات  رسپ  تناضح  یگلاس و  تفه  ات  رتخد  تناضح  مالسا  رد  ارچ 

شسرپ

؟  تسا ردام  هدهع  رب  یگلاس  ود  ات  رسپ  تناضح  یگلاس و  تفه  ات  رتخد  تناضح  مالسا  رد  ارچ 

خساپ

عون هب  دیاب  يراذـگنوناق  رد  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  - 1 مینکیم : بلج  ریز  بلاـطم  هب  ار  امـش  هجوـت  لاؤـس  نیا  هـب  خـساپ  يارب 
هژیو هورگ  درف و  ای  یصاخ  هقبط  هتساوخ  هن  ددرگ  نیمأت  هعماج  عفانم  حلاصم و  هک  درک  يراذگنوناق  ياهنوگ  هب  دومن و  هجوت  اهناسنا 

نیناوق هعومجم  زا  ییزج  ینوناق  اهنت  هک  تناضح  صوصخ  رد  اما  تفرگ . میمـصت  یتاقبطو  ینامز  يدرف ، طیارـش  ساـسا  رب  یتح  اـی  و 
زا هن . الا  دریگیم و  هرهب  نآ  زا  تساوخ  درم  رگا  هک  زاـیتما  کـی  هن  تسا  تیلوؤسم  کـی  تناـضح  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  تسا 

، يرکف یقالخا ، ياهتیحالـص  دیاب  هکلب  تسا  هدشن  راذگاو  درم  هب  قلطم  تروصب  نادنزرف  تناضح  یقوقح  تاررقم  رد  رگید  بناج 
كدوک دـشر  ياههنیمز  هب  مالـسا  هک  تسین  هنوگنیا  اذـل  درپس . يو  هب  ار  تیلوؤسم  نیا  ناوتب  ات  ددرگ  دـییأت  زارحا و  يو  ویعامتجا ... 
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. دنریگیم رارقردام  تیمویق  تحت  ّالاو  میراپسیم  ردپ  هب  ار  نادنزرف  مزال  ياهتیحالـص  زارحا  زا  دعب  هکلب  دشاب  هتـشاد  اور  یهجوتیب 
هک تسین  نآ  فده  یلو  دنتـسه ، یقرت  دـشر و  زاسهنیمز  هفطاع  رهم و  هک  تسا  نآ  دریگب  رارق  تیانع  دروم  دـیاب  هک  يرگید  هتکن  - 2
رد دیاهدومن  دیکأت  يزرورهمو  هفطاع  رـصنع  رب  دوخ  همان  رد  امـش  تسا . یقرت  یلاعت و  فده  هکلب  دروآ  يور  فطاوع  بلج  هب  یمدآ 

يردام يردپ و  رهم  نیا  زا  نادنزرف  یماکان  تروص  رد  یتح  تسا و  يرورـض  دنزرف  دـشر  يارب  ود  ره  يردـپ  يردام و  رهم  هک  یلاح 
رد نآ  ریثأت  هب  هجوت  اـب  اذـل  تسا . یگدـنز  مهم  رـصنع  دـیدومرف  دوخ  هک  هنوگ  ناـمه  هچ  دـنوش  دـنمرهب  نآ  زا  لقادـح  نازیم  هب  دـیاب 
هک یگدنز  نیتسخن  نینـس  رد  يور  نیمه  زا  دندرگ . رادروخرب  نآ  لقادح  زا  نادنزرف  ات  هدش  هدیـشیدنا  يریبدـت  دـشر  توافتم  لحارم 
ات هدـش  هدرپس  ردام  هب  ردام و  هدـهع  هب  قح  نیا  دنـشاب و  ردام  دزن  نادـنزرفدیاب  دـنکیم  افیا  یقرت  دـشر و  رد  ار  يرتمهم  شقن  هفطاع 
زا ًالثم  ددرگ  نیمأت  صاخ  یـسنج  يوگلا  ساسا  رب  دیاب  یفطاع  يزرورهم  یتح  نآ  زادـعب  ددرگ و  نیمأت  اهنآ  یفطاع  ياهزاین  لقادـح 
ود زا  دـعب  هک  رـسپ  اذـل  دوش  مهارف  اهرتخد  اهرـسپ و  يارب  يرهاـظ و ...  يراـتفر و  يریگوگلا  هنیمزدـیاب  یعاـمتجا  يرکف و  دـشر  رظن 

نانچمه دیامن  يریگوگلا  نز  زا  دیاب  نوچ  رتخد  یلو  دنراپـسیم  ردپ  هب  دنک ، يریگوگلا  درم  زا  دیاب  تسا و  يریذپوگلا  هدامآ  یگلاس 
اههتکن رب  نوزفا  شیدنارود ، مرتحم و  رهاوخ  - 3 دنک . یط  لماک  روطب  ار  يریگوگلا  لحارم  ات  دـندراذگیم  یقاب  ردامدزن  یگلاس  ات 7 

نادرم یسوهلاوب  هنیمز  دشیم ، هدرپس  ردام  هب  تناضح  قح  نوناق ، ناونع  هب  رگا  ایآ  هک  دریگن  رارق  تلفغ  دروم  دیاب  زین  نخس  نیا  یلبق 
زا دـنتفریم و  دوخ  سوه  يوه و  لابندـب  هدرک و  اـهر  ار  اـههچب  هدرک و  زاـغآ  يراگزاسانرـس  ياهناـهب  كدـنا  هب  هچ  دـشیمن ؟ مهارف 
هک ینانز  يارب  ددـجم  جاودزا  هنیمز  تفرگیم  رارق  نانز  هدـهع  رب  نوناق  ناونع  هب  تناضح  قح  رگا  دـینکیم ؛ نامگ  اـیآ  رگید  بناـج 

دننک تخادرپ  ار  يرگید  درم  نادنزرف  جراخم  دنتسه  رضاح  رتمک  نادرم  هچ  دشیم ؟ مهارف  دناهتشادار  لوا  جاودزا  رد  تسکـش  هبرجت 
یمارگ رهاوخ  - 4 تسین ؟! مهارف  اهمناخ  يارب  دمآرد  لاغتـشا و  هنیمز  رمع  نینـس  مامت  یگدـنز و  لحارم  مامت  يارباتداع  هک  یلاح  رد 
دوجو دوشیم ، حرطم  قوقح  هفـسلف  هنیمز  رد  هک  لیبق  نیا  زا  تالاؤس  ماـمت  هب  یلک  باوج  کـی  دـش  هئارا  ددـعتم  ياهخـساپ  راـنک  رد 

یشهوژپ یشزومآ  هسسؤم  تاراشتنا  زا  تسایس  هفسلف  مالسا و  یقوقح  ماظن  قوقح و  هفـسلف  بتک  هب  هعجارم  اب  دیناوتیم  امـش  هک  دراد 
یکی دنوادخ  ناناملـسم  ام  داقتعا  قباطم  مینکیم . هراشا  ّهلدا  نآزا  یکی  هب  راصتخا  هب  اجنیا  رد  لاح  رهب  دینک . هعجارم  هر ) ) ینیمخ ماما 

، تسا یکی  یتسه  قلاخ  اهنت  هن  رتحضاو  ترابع  هب  تسین . ندوب  قلاخ  رد  تینادـحو  اهنت  دـیحوت  نیا  دـیحوت و  هب  میدـقتعم  ینعی  تسا 
رب هک  یلـصا  راذگ  نوناق  و  تسا . هشیدـنا  تمکح و  زا  هتـساوخرب  نیناوقو  تمکح  ساسا  رب  زین  نآ  ریبدـت  تسا و  یکی  زین  ملاع  ّربدـم 

(ع) يدـه همئا  رگا  یتح  اذـل  دراد و  لماک  یهاـگآ  عفاـنم  حـلاصم و  ماـمت  رب  وا  نوچ  تسوا  دراد  ّتیمکاـح  یتسه  ماـمت  هب  نآ  ساـسا 
عـضو ار  نآ  دوـخ  هک  ینوناـق  هن  تسا  دـنوادخ  یهلا و  ینوناـق  مـکح و  عـقاو  رد  دـنییامرفیمار  یمکح  اـی  دـننکیم و  ناـیب  ار  ینوناـق 
لماک یهاگآ  اهناسنا  عفانم  حلاصم و  ملاع و  مامت  هب  وا  اهنت  نوچ  درادن  ار  يراذگنوناق  تیحالص  دنوادخزج  یسک  نیاربانب  دناهدرک .
هتبلا میشاب  دنبیاپ  دیوگیم  وا  هچنآ  هب  دیاب  میاهتفریذپ  ناهرب  لالدتـسا و  اب  ار  اهنآ  هک  يداقتعا  لوصا  نیا  رب  هیکت  اب  یلاح  . دراد عماج  و 

هک ینوناـقرد  اذـل  تسا و  هدـش  لـعج  یـشیدناتحلصم  نیرتلـماک  ساـسا  رب  تسا و  نوناـق  نیرتهب  نوچ  هکلب  میتـسه  روبجم  نوچ  هن 
. دریگ رارق  ناناملسم  ام  لمع  شریذپ و  دروم  دیاب  تسا  دنوادخ  نآ  راذگنوناق 

رانک ار  اهنآ  قوقح  دیاب  ای  دنکب  اهنآ  جرخ  دنکب و  فرـصت  ریغـص  دنزرف  قوقح  رد  دناوت  یم  هدرک  توف  هدوب  دنمراک  شرهوش  هک  ینز 
؟ دراذگب

شسرپ

رانک ار  اهنآ  قوقح  دیاب  ای  دنکب  اهنآ  جرخ  دنکب و  فرصت  ریغص  دنزرف  قوقح  رد  دناوت  یم  هدرک  توف  هدوب  دنمراک  شرهوش  هک  ینز 
؟ دراذگب
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خساپ

دشاب دج  هزاجا  اب  دوشیم  هداد  دنزرف  ناونع  هب  هک  قوقح  رادقم  نآ  رد  فرصت  دیاب  دراد  تایح  وا  يردپ  دج  تسا و  ریغص  دنزرف  رگا 
ردام فرصت  دشاب  هدش  نییعت  اههچب  میق  ناونع  هب  یمالسا  هاگداد  ای  عرش  مکاح  هلیـسو  هب  ردام  هک  یتروص  رد  درادن  يردپ  دج  رگا  و 

یعرـش یلو  هزاجا  اب  تسین و  زیاج  یمالـسا  هاگداد  ای  مکاح  زا  هزاجا  نودـب  اما   ) درادـن لاکـشا  اهنآ  تحلـصم  تیاعراب  اههچب  قح  رد 
J (.} دزادرپب قوقح  نآ  زا  ار  ریغص  جرخ  دناوتیم 

؟ دنکب هبلاطم  يرتشیب  زیچ  ثرا  میسقت  رد  دناوت  یم  هدوب ,  مورحم  لیصحت  زا  هک  يرتخد  ایآ 

شسرپ

؟ دنکب هبلاطم  يرتشیب  زیچ  ثرا  میسقت  رد  دناوت  یم  هدوب ,  مورحم  لیصحت  زا  هک  يرتخد  ایآ 

خساپ

رگا اما  دـنربب ) ثرا  نارتخد  ربارب  ود  نارـسپ  ینعی   ) هدـمآ هلاسر  رد  هدـش و  صخـشم  عرـش  رد  هک  تسا  نامه  ثرا  میـسقت  رد  كـالم 
ثلث زا  يرادقم  ای  مامت  هک  دنک  تیـصو  دناوتیم  مه  ردپ  درادن و  لاکـشا  دوش  هداد  رهاوخ  هب  هفاضا  يزیچ  هک  دنـشاب  یـضار  ناردارب 

J .} دنهدبرتخد هب  ار  شلام 

هناخ هک  دنام  یم  ما  همع  میومع و  مردپ و  مهس  دهد و  یم  ار  کی  ره  مهس  هک  دشورف  یم  ار  نآ  مردپ  ردام  هک  هتـشاد  مردپ  يردپ  هناخ 
یم اعدا  ما  همع  دریمب  مگرزب  ردام  هک  نآ  زا  سپ  میدرک و  یم  یگدنز  اجنآ  مه  ام  دوخ  ناشیا و  لاس  دنچ  هک  درخ  یم  هیمشاه 22  رد  يا 

هب ار  هناخ  نیا  هک  دنک 

شسرپ

هک دنام  یم  ما  همع  میومع و  مردپ و  مهـس  دهد و  یم  ار  کی  ره  مهـس  هک  دشورف  یم  ار  نآ  مردپ  ردام  هک  هتـشاد  مردـپ  يردـپ  هناخ 
همع دریمب  مگرزب  ردام  هک  نآ  زا  سپ  میدرک و  یم  یگدـنز  اجنآ  مه  ام  دوخ  ناشیا و  لاس  دـنچ  هک  درخ  یم  هیمشاه 22  رد  يا  هناخ 
نیا زا  هک  ما  ینتاـن  يومع  هدز و  وا  ماـن  هب  ار  هناـخ  ناـشتایح  ناـمز  رد  مگرزبرداـم  هدز و  نم  ماـن  هب  ار  هناـخ  نیا  هک  دـنک  یم  اـعدا  ما 

هتخورف هناخ  مگرزب  ردام  توف  زا  دعب  هک  دننک  یم  میظنت  زین  يا  همان  تیـصو  دهد و  یم  رارق  ار  شدوخ  مردـپ  ياج  تسین  مگرزبردام 
مرهوش لام  هناخ  هک  دنک  یم  اعدا  لاح  ما  همع  یلو  ددرگ  میـسقت  دشاب  ما  همع  نم و  ردپ  دامادان و  يومع  هک  ثراو  زا  کی  ره  دوش و 

نویلیم و ود  مردـپ  مهـس  تشاد  شزرا  نوـیلیم  نامز 9  نآ  رد  هک  هناـخ  دـندرک  ناـمنوریب  میدرک  یم  یگدـنز  اـجنآ  رد  هک  اـم  تسا و 
دروخ یم  تشگرب  هام  زا 5  دعب  نیمز  لوپ  نتخادرپن  اب  میرخ و  یم  نیمز  ام  هک  دنهد  یم  کچ  هرقف  کی  هک  دش  ناموت  رازه  دصراهچ 

نیا زا  دـعب  لاح  میرب و  یم  مهـس  ناسکی  همه  تسا  نم  مان  هب  هکیا  هناخ  هک  تشون  ما  همع  ارجام  نیا  زا  دـعب  هک  یلاح  رد  شبحاص  هب 
نآ رد  لاح  تسا و  هتخورف  دـمهفب  یـسک  هکنیا  نودـب  ار  هناخ  زا  گـناد  نم 2  همع  دزرا و  یم  نوـیلیم  هناخ 100 هتـشذگ  هک  اهارجام 

ناسکی روط  هب  همه  هک  دـنا  هتـشون  ناشدوخ  تسد  اب  نم  همع  دوخ  هک  یلاح  رد  دـنا  هدرک  دـیدهت  ار  ام  مه  وا  ياه  هچب  دراد و  ینکس 
یم ناموت  نویلیم  دص  زا  ناموت  نویلیم  هس  دشورفب  ار  هناخ  هک  نامز  ره  دیوگ  یم  دهد و  یم  دیعو  هدعو و  ما  همع  لاح  دـنرب  یم  مهس 

. مینک تیاکش  هاگداد  هب  ام  دوش  یم  ایآ  دنا  هدرک  دیدهت  ار  مردپ  مه  وا  ياه  هچب  تسا و  غورد  هک  مهد 
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خساپ

تسامش قح  تیاکش  دیرادن ) عقاو  فالخ  راهظا  يارب  یلیلد  زین  امش  میرادن و  یعالطا  نآ  عقاو  زا  ام  و   ) دیتشون هک  یلاوحا  عاضوا و  اب 
ار نآ  هدومن و  دنسپ  همکحم  ار  ناتدوخ  ياعدا  راتفگ و  دیناوتب  یکردم  هچ  اب  هنوگ و  هچ  ینعی  تسا  تابثا  هلدا  هیحان  رد  لکـشم  نکل 
هلأسم و نایب  اب  دـیریگب و  سامت  برجم  یقوقح  لیکو  کـی  اـب  امـش  هک  تسا  نآ  نکمم  هار  نیرتهب  دـینک . تباـث  هاـگداد  یـضاق  يارب 

یـصصخت هلأسم  کی  نیا  دینک . مهارف  نئارق  تاراما و  دـح  رد  لقادـح  ربتعم  ياه  یهاوگ  دانـسا و  ناشیا  ییامنهار  قبط  دوخ ، لکـشم 
هب هک  روکذـم  همان  تیـصو  ندوب  یلعج  ياعدا  الثم  دیـشاب  هتـشاد  يرمث  رمثم  یلمع  مادـقا  دـیناوت  یمن  امـش  ام  تاحیـضوت  اب  هک  تسا 

يومع ردپ و  مهس  هک  امش  گرزب  ردام  هک  دوب  نآ  هابتشا  هشیر  هتبلا  طخ و )....  تسد  خیرات ،  هب  هجوت  تسا و  يداع  دنـس  کی  ناونع 
ناتگرزبردام هک  دینیبب  ای  دینک و  میظنت  يداد  رارق  اجنامه  هک  دیدرکن  يریگ  یپ  ار  هلأسم  دیرخ  يا  هناخ  نآ  اب  تفرگ و  ار  امـش  همع  و 

تعرـس دیـشاب . قفوم  ناتراک  رد  برجم  یقوقح  لیکو  کی  نتفرگ  اب  میراودیما  دیرخ و ...  یک  مان  هب  ار  هیمشاه 22  رد  لزنم  نآ  دنس 
طابترا اب  تسا  یهیدب  دینک . يرای  ار  ام  تالاؤس ، شیاریپ  يدنبتیولوا و  اب  تسا  دنمشهاوخ  تسا . نارگـشسرپ  تاراظتنا  زا  یهدخساپ 

دوب میهاوخ  امش  ياهشسرپ  رگید  يوگخساپ  ررکم ،

زاین ردام  یحور  ياهتبحم  ردام و  هب  لافطا  ای  درادـن و  هفطاع  ردام  رگم  دوشیم ، راذـگاو  ردـپ  هب  لافطا  یتسرپرـس  تناضح و  ارچ 
؟ دنرادن

شسرپ

زاین ردام  یحور  ياهتبحم  ردام و  هب  لافطا  ای  درادـن و  هفطاع  رداـم  رگم  دوشیم ، راذـگاو  ردـپ  هب  لاـفطا  یتسرپرـس  تناـضح و  ارچ 
؟ دنرادن

( لوا تمسق  ) خساپ

رد الثم  نآ . دعب  کی  هیواز و  کی  رد  هن  دومن  هظحالم  ماکحا  هعومجم  رد  دیاب  ار  نآ  ینورد  طباور  هداوناخ و  دروم  رد  مالـسا  ماکحا 
زا هچرگ  ًایناث  تسا . هدش  هداهن  وا  شود  رب  زین  هنیزه  نیم  ات  هقفن و  قح  نوچ  هدش ؛ هتشاذگ  درم  شود  رب  یتسرپرس  تیالو و  قح  مالسا 

اعون هکياهنوگ  هب  دراد  رداـم  هب  يدـیدش  یگتـسباو  دـنزرف  یناور  یحور و  رظن  زا  یلو  تسا  یتازاـیتما  ياراد  درم  قوـقح  یخرب  هبنج 
وا تیاعر  تمرح و  ظفح  ردام و  دروم  رد  هک  ییاهشرافـس  اثلاث  دننکیم . ظفح  وا  اب  ار  دوخ  طباور  دننامیم و  ردام  رانک  رد  نادـنزرف 

دوش لح  یعون  هب  دیاب  هرخالاب  دنزرف  یتسرپرس  رس  رب  عازن  هلاسم  ًاعبار  تسین . تسا  هدمآ  ردپ  دروم  رد  هچنآ  اب  هسیاقم  لباق  تسا  هدش 
. دشاب رفن  کی  رایتخا  رد  هک  تسین  نیا  زج  یهار  ییادج  ضرف  رب  نوچ  ردپ ؛ رایتخا  رد  ای  تشاذـگ و  ردام  رایتخا  رد  ار  دـنزرف  دـیاب  ای 
رد هچرگ  تسا . هتسناد  ردپ  یتسرپرس  تحت  ار  وا  دراوم  رگید  رد  ردام و  تناضح  تحت  ار  دنزرف  یـصاخ  عطاقم  رد  مالـسا  نیب  نیا  رد 

باختنا ار  دوخ  یگدنز  هار  دناوتب  ات  هدومن  دازآ  ار  وا  رگید  يوس  زا  یلو  ددرگ  ردام  شجنر  بجوم  تسا  نکمم  عوضوم  نیا  يدراوم 
هکلب درادن ؛ دوجو  یلقع  لکـشم  چیه  ردپ ،» طسوت  هچب  يرادهگن   » مکح رد  دیامن . یلاخ  هناش  دوخ  تیلو  وسم  زا  دناوتن  زین  درم  دنک و 

هداد ردام  هب  یگلاس  ود  ات  ار  رـسپ  یگلاس و  تفه  اـت  ار  رتخد  يرادهگن  قح  مالـسا  تسا . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  زین  یمهم  ياهتحلـصم 
زا دعب  دنک و  يرادهگن  درم ) طسوت  نآ  هنیزه  تخادرپ  اب   ) اهنس نیا  ات  ار  دوخ  رتخد  ای  رسپ  دناوتیم  دشاب  لیام  ردام  رگا  ینعی ، تسا ؛

تبحم هب  یفطاـع  زاـین  جوا  هک  ارچ  تسا ؛ هدـش  یفطاـع  یتـیبرت و  لـئاسم  تاـعارم  مه  مکح  نیا  رد  تسا . نیفرط  قفاوت  رب  فقوتم  نآ 
یگدنز و لیکـشت  رد  دوبیم ، نز  هدـهع  رب  هشیمه  اههچب  يرادهگن  رگا  هک  ارچ  نز ؛ تلحـصم  تاعارم  مه  تسا و  اهنس  نیا  رد  ردام 
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يارب دوخ ، یگدـنز  رد  تسکـش  نیلوا  اب  هک  تسین  نز  کـی  حالـص  ًاملـسم  تشگیم و  داـجیا  یناوارف  تالکـشم  يو  ددـجم  جاودزا 
ردپ و هب  دنزرف  باستنا  ددرگ . ناوارف  ياهيراوشد  اهیتخـس و  لمحتم  دنامب و  مورحم  تبحمُرپ  مرگ و  یگدنز  کی  نتـشاد  زا  هشیمه 
زا باستنا  نیا  هکنآ  اب  دیامنیم . بوسنم  ربمایپ  هب  ار  (س ) ارهز ترـضح  نادنزرف  دیجم  نآرق  هکنانچ  تسا  ناسکی  یعرـش  رظن  زا  ردام 

ردام قیرط  زا  وا  باستنا  هکنآ  لاح  دـنادیم  (ع ) میهاربا دـنزرف  ار  (ع ) یـسیع نینچمه  مکانبا .) اـنانبا و  هلهاـبم و  هیآ   ) تسا رداـم  فرط 
. دـنریگیم ردـپ  زا  ار  لـیماف  هک  تسا  نآ  یلعف  تاراـبتعا  هعماـج و  هزورما  مسر  هچرگ  تسا  ناـسکی  ود  ره  هب  باـستنا  نیارباـنب  تسا .

تـسا نیا  لاؤس  تسا . نز  لتق  لابق  رد  درم  طورـشم  صاصق  هتفرگ ، رارق  داقتنا  دروم  هک  یلئاسم  زا  یکی  شسرپ 62 . نز  لتاق  صاصق 
تازاجم نوناق  دـنیامن ؟ صاصق  ار  لتاق  دـنناوتب  ات  دـنزادرپب  ار  هید  دازام  دـیاب  لوتقم  يایلوا  دـناسر ، لتق  هب  ار  ینز  يدرم ، رگا  ارچ  هک 

ره : » تسا هدمآ  نینچ  هدام 209  دمع  لتق  هب  طوبرم  لصف  رد  تسا : هدومن  نایب  ار  نز  يارب  صاصق »  » طورشم قح  هدام ، ود  رد  یمالسا 
وا هب  ار  درم  هید  فصن  لتاق  صاصق  زا  لبق  نز  یلو  دیاب  نکیل  تسا  صاصق  هب  موکحم  دشکب ، ار  یناملسم  نز  ًادمع  یناملسم  درم  هاگ 
اب ار  لتاق  صاصق  قح  مد ، یلو  دناسر  لتق  هب  ار  ینز  يدرم  هاگره  : » هدمآ هدام 256  صاصق -  ءافیتسا  تیفیک  لصف  رد  زین  و  دزادرپب .»
زا یخرب  دـیامن .» هحلاـصم  نآ  زا  رتـشیب  اـی  رتـمک  اـی  هید  رادـقم  هـب  دـناوتیم  لـتاق  تیاـضر  تروـص  رد  دراد و  هـید  فـصن  تـخادرپ 

، یقوقح ینابم  زا  رظن  فرص  اب  دنا . هتسناد  یمالسا  تازاجم  نوناق  رد  یقوقح  يرباربان  قیداصم  زا  ار  دروم  ود  نیا  یقوقح ، ناگدنسیون 
لباقریغ ینابم ، تهج  زا  یلو  دـیآ ، دـنیاشوخان  تسا  نکمم  زین  ام  قاذـم  هب  درم ، نز و  صاصق  قح  يواست  ییادـتبا  یحطـس و  هاگن  رد 

رب ینشور  هب  هک  هدش  لقن  هعیـشلا  لیاسو  رد  تیاور  هد  زا  شیب  تسین . نز  تیـصخش  نتـشاگنا  مک  يانعم  هب  زگره  نیا  تسا و  شریذپ 
ناهیقف نینچمه . 14 و ....  ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 ح : باب 33 ، سفنلا ، یف  صاصقلا  باوبا  ج 19 ، هعیشلا ، لئاسو  ر.ك : دنکیم . تلالد  مکح  نیا 

صاـصق دازآ  درم  لـباقم  رد  دازآ  درم  : » تسا هدوـمرف  ریرحت  رد  هر ) ) ینیمخ ماـما  هلمج  زا  دـناهدرک ، حیرـصت  مکح  نـیا  هـب  زین  هیماـما 
« دازآ درم  هید  فصن  زا  تسا  ترابع  هک  دـشابیم  هید  لـضاف  در  هب  طورـشم  یلو  دوشیم  هتـشک  زین  دازآ  نز  ربارب  رد  هکلب  دوشیم و ؛

توافت ایآ  تسا ؟ یمکح  نینچ  ياراد  تعیرـش ، ارچ  هک  تفگ  خـساپ  عطاـق  روط  هب  ناوتیم  اـیآ  لاـح  ص 519 .. ج 2 ، هلیسولاریرحت ،
تلزنم و تیناـسنا و  رد  درم  نز و  ًاـعطق  هک  اـجنآ  زا  دراد ؟ يرگید  تهج  اـی  هدـش و  یقلت  درم  زا  رتمک  نز ، شزرا  هک  تساـنعم  نیدـب 

یقاب يدـیدرت  دومن ، دافتـسم  ناوارف  تاـیاور  تاـیآ و  زا  ناوتیم  ار  رواـب  نیا  دـنا و  يواـسم  تلیـضف ، ياـهرایعم  یناـسنا و  تیـصخش 
ماـکحا نیا  رد  هشیدـنا  اـب  دراد . يرگید  تمکح  تهج و  هکلب  تسین ، نز  نتـسناد  شزرا  مـک  زا  یـشان  اـه  تواـفت  نـیا  هـک  دـنامیمن 

یمهم هفیظو  لیلد  هب  تفگ : ناوتیم  درم  نز و  هید  توافت  تمکح  دروم  رد  اما  تفایرد . يدودح  ات  ار  اهنآ  هفـسلف  تمکح و  ناوتیم 
رتشیب ًابلاغ  دوشهداوناخ ، هجوتم  درم  کی  نادقف  اب  هک  یتراسخ  دنراد ، هدـهعرب  نآ  هرادا  هداوناخ و  داصتقا  رد  نادرم  لومعم  روط  هب  هک 

زا یمین  تخادرپ  اب  دوشیم  صاصق  ینز  ربارب  رد  يدرم  هک  يدراوم  رد  نیاربانب  دـیآیم . شیپ  نز  کی  نادـقف  اب  هک  تسا  یتراسخ  زا 
ناگدـنامزاب هب  هید  تخادرپ  مکح  ددرگیم . ناربج  دوشیم  اهنآ  هجوتم  درم  روضح  مدـع  هیحان  زا  هک  یتراسخ  وا  هداوناخ  هب  لتاق  هید 

لتاق يدیلوت  يداصتقا و  هاگیاج  اهنت  اجنیا  رد  دیآیم . باسح  هب  لتاق  يایلوا  قوقح  زا  تسا  هدش  مادـعا  ینز  نتـشک  مرج  هب  هک  یلتاق 
يداصتقا تیلوؤسم  هک  يدرم  رگا  تسا . هتفرگن  رارق  هلماعم  دروم  هجو  چـیه  هب  اهنآ  یناسنا  شزرا  تسا و  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  لوتقم  و 

رظن رد  نودب  ناوتیمن  دنا ، هتشاد  فلاخم  يداصتقا  هاگیاج  ود  هتـشادن و  یتیلوؤسم  هک  هدناسر  لتق  هب  ار  ینز  دراد ، هدهع  هب  ار  یعمج 
لوتقم يایلوا  قح  نآ ، يایلوا  هب  هید  فصن  تخادرپ  لتاق و  صاصق  اب  درک . مادـعا  ار  وا  شا  هداوناخ  ياضعا  یگدـنز  قوقح و  نتفرگ 

. تسین لوتقم  لتاق و  یـشزرا  یناسنا و  توافت  موهفم  هب  لتاق  ناگدـنامزاب  هب  هید  تخادرپ  دوشیم . نیمأـت  ود  ره  لـتاق ، ناگدـنامزاب  و 
رگید يوس  رد  لتاق  لفکت  تحت  دارفا  ناگدـنامزاب و  دراد و  رارق  هیـضق  يوس  کی  رد  اهنآ  قح  لوتقم و  يایلوا  مکح ، نیا  رد  هک  اریز 

ار هتکن  نیمه  ناوتیم  اهقف  ياواتف  تایاور و  هب  هعجارم  اب  دنوش . تازاجم  یلام  رظن  زا  دیابن  دناهدرکن و  یهانگ  دارفا  نآ  دنتسه و  هیضق 
لتاق قوقح  زا  هن  تسا  درم -  نز و  زا  معا  لتاق -  ناگدنامزاب  قوقح  زا  لوتقم ، نز  يایلوا  يوس  زا  لتاق  هید  فصن  تفایرد  هک  دـیمهف 
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خیـش نوچ  یگرزب  ياهقف  هکلب  دـنرادن ، لوبق  ار  لتاق  هب  هید  تخادرپ  اهقف  قافتا  هب  بیرق  دـشاب . وا  تیـصخش  شزرا و  يرترب  لیلد  اـت 
اجنیا رد  نیاربانب  لتاق . دوخ  هب  هن  دنهدب  لتاق  هثرو  هب  ار  هید  فصن  هک  دناهدرک  حیرصت  رگید  ياهقف  زا  يرایسب  یسوط و  خیـش  دیفم و 

ای یناسنا  شزرا  تمالع  هید ، زین  و  تسا . هدش  متـس  نانز  تیـصخش  قوقح و  هب  تبـسن  مییوگب  ات  تسین  ییاهنت  هب  نز  درم و  نیب  لباقت 
ار نآ  ناوتیم  اـهنت  تسا و  یلقع  یتشادرب  هدـش ، لـیلحت  يداـصتقا  ياـنبم  رب  هک  لـیلحت  نیا  ًاملـسم  دـشابیمن . دـنوادخ  هب  برق  هجرد 

طیارش رییغت  اب  ات  ددرگ . تاید  صاصق و  ماکحا  رییغت  ای  قییضت و  هعسوت ، يانبم  دناوتیمن  نیاربانب  نآ . تلع  هن  تسناد و  مکح  تمکح 
کی هکلب  تسین ؛. لوتقم  ناسنا  يونعم  شزرا  رایعم  رب  مالسا  رد  هید  توافتم  هید  نز و  دنبای . رییغت  ماکحا  نانز ، یگداوناخ  یعامتجا و 

. تسا مهف  لباق  یبوخ  هب  تایاور  تایآ و  هب  هجوت  اب  اعدا  نیا  لیلد  دشابیم . ناسنا  ندب  مسج و  هبترم  هب  رظان  هک  تسا  یـصاخ  روتـسد 
نیع رد  دنکیم و  یفن  ار  يواست  درم ، نز و  زا  معا  دنا  یلمع  ای  یملع  هجرد  فالتخا  ياراد  هک  يدارفا  نیب  دراوم  زا  يرایسب  رد  مالسا 

هیآ 95. (، 4  ) ءاسن مئاق  دهاجمریغ  مئاق و  دهاجم  هیآ 9 . (، 39  ) رمز لهاج  ملاع و  توافت  هرابرد  الثم  دـنادیم . يواسم  ار  اهنآ  هید  لاح 

. دنکیم هراشا  نآ  هب  ًاحیرـص  نآرق  تایآ  هیآ 10 . (، 57  ) دیدح دندروآ  مالـسا  هکم  حتف  زا  دـعب  هک  یناسک  اب  هکم  حـتف  زا  لبق  نینمؤم 
رد نانآ  يواست  هب  حیرـصت  نانآ  يونعم  توافت  رب  رارـصا  اب  هدـشدای و  دارفا  یهلا  ياـه  شزرا  يواـست  مدـع  هب  حیرـصت  اـب  میرک  نآرق 

نیعلاب و نیعلا  سفنلاـب و  سفنلا  نا  اـهیف  مهیلع  اـنبتکو  : » دـیامرفیم نینچ  ناـگمه  يواـست  هب  عجار  هراـب  نیا  رد  دراد و  هید  صاـصق و 
رب میدرک  ررقم  و  . » هیآ 45 (، 5  ) هدـئام هل » هرافک  وهف  هب  قدـصت  نمف  صاصق  حورجلا  نسلاب و  نسلا  نذألاب و  نذألا  فنـألاب و  فنـألا 

دـشابیم و نادـند  ربارب  رد  نادـند  شوگ و  ربارب  رد  شوگ  ینیب و  ربارب  رد  ینیب  مشچ و  ربارب  رد  مشچ  ناج و  لباقم  رد  ناج  هک  ناشیا 
درم نز و  زا  معا  یناسنا  ره  ینعی  دوب .» دـهاوخ  وا  ناهانگ )  ) هرافک سپ  دـشخبب  ار  نآ  هک  ره  دـنراد و  صاصق  بیترت  نامه  هب  اه  مخز 

ای موـمع  نیمه  نکیل  تسا ، يواـسم  زین  اـه  تحارج  ازجا و  صاـصق  هکنیا  هچ  دوـشیم  صاـصق  درم  نز و  هاوـخ  رگید  ناـسنا  لاـبق  رد 
یف صاصقلا  مکیلع  بتک  ونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : » دومرف نینچ  رگید  هیآ  رد  دنوادخ  اریز  دریذپ  یم  صیصخت  دییقت و  رگید  هیآ  رد  قالطا 

صاصق امش  رب  ناگتشک ، هرابرد  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  . » هیآ 178 (، 2  ) هرقب یثنألاب » یثنألا  دبعلاب و  دبعلا  رحلاب و  رحلا  یلتقلا 
: دراد یبلطم  روبزم  هفیرش  هیآ  ود  حیـضوت  رد  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ  نز .» ضوع  نز  هدنب و  ضوع  هدنب  دازآ و  ضوع  دازآ  هدش : ررقم 
رد مه  هید  مکح  درم و  هن  دوشیم  صاصق  نز  لابق  رد  نز  ینعی  دریذـپیم ، دـییقت  اـی  صیـصخت  یلبق  هیآ  قـالطا  اـی  مومع  هیآ  نیا  اـب  »

نیاربانب دشاب ، ادخ  دزن  برقم  درم  زا  شیب  ینز  تسا  نکمم  يونعم  ياه  شزرا  تهج  زا  اما  دش . نیودت  درم  نز و  نیب  توافت  اب  مالسا 
درم تلزنم  رب  هن  نز  درم و  هید  توافت  زین  دـیازفایم و  لهاج  ماقم  رب  هن  دـهاکیم و  ملاع  تلزنم  جرا و  زا  هن  لهاج  ملاع و  هید  يواـست 
چیه و  درادـن ، يونعم  ياه  ماقم  هب  یطابترا  هنوگچیه  یلام  يدام و  ياـه  تواـفت  زا  یخرب  اریز  دـهاکیم ، نز  ماـقم  زا  هن  دـیازفا و  یم 

نوزفا ادخ  دزن  يو  برقت  لوتقم و  حور  تسادق  دوش ، رتشیب  هید  هزادنا  ره  ات  درادـن  دوجو  يونعم  لامک  هید و  نیب  یلقن  ای  یلقع  مزالت 
یمالک ياه  ثحب  تهج  زا  نمؤم  نز  ای  درم  يدمع  لتق  اذـل  تسا  لوتقم  ناسنا  يونعم  شزرا  هب  رظان  لتق  یمالک  مکح  نوچ  دـشاب  رت 

دیاب نز  يدمع  لوتقم  نمؤم  هکنآ  نیب  یقرف  زگره  دراد  لابند  هب  ار  تدم  زارد  ای  دبا  باذـع  نمؤم  يدـمع  لتق  رگا  ینعی  تسا  ناسکی 
دازآ نیب  عمج  هرافک  يدـمع  لـتق  رد  ینعی  تسین  درم  نز و  لـتق  نیب  یقرف  چـیه  هراـفک  موزل  تهج  زا  هکنیا  هچ  درادـن ، دوجو  درم  اـی 

هب هن  عمج و  وحن  هب  هن  بیترت  وحن  هب  هرافک  دـمعریغ  لـتق  رد  تسا و  بجاو  نیکـسم  تصـش  ماـعطا  زور و  تصـش  هزور  هدرب و  ندرک 
لامج هنیآ  رد  نز  یلمآ ، يداوج  هللا  تیآ  ر.ك : تسین » درم  نز و  لـتق  نیب  یقرف  زین  یهقف  ظاـحل  نیا  زا  دوشیم و  بجاو  رییخت ، روط 

.. ص 356 لالج ، و 

( مود تمسق  ) خساپ

ای وضع و  هید  هک  ینامز  ات  هک  تسا  نیا  هیماما  ياهقف  روهـشم  لوق  تاحارج  اضعا و  صاصق  هنیمز  رد  تاحارج  اـضعا و  صاـصق  نز و 
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هب هید  هک  ینامز  اما  دنوش ، یم  صاصق  رگیدکی  ربارب  رد  يواسم  روط  هب  درم  نز و  تسا ، هدیسرن  درم  لماک  هید  موس  کی  هب  تاحارج 
همدـص هید  فصن  نز  هک  دوشصاصق  هتخاس  دراو  نز  کی  هب  هک  یتامدـص  ربارب  رد  یطرـش  هب  درم  دیـسر ، نآ  زا  رتالاب  ای  موس و  کی 
یسوط خیش  زین  و  ص 70 . ج 24 ، هیهقفلا ، عیبانی  دیفم ر.ك : خیـش  هلمج  زا  هعیـش  ياهقف  رثکا  دنک . تخادرپ  وا  هب  ار  دوخ  هب  هدش  دراو 

نآ هب  ص 434 . ج 25 ، نامه ، یلح  ققحم  هعیـشلا و  فلتخم  باـتک  رد  یلح  همـالع  رئارـس ، باـتک  رد  سیردا  نبا  هیاـهنلا ، باـتک  رد 
دناسریم لتق  هب  ار  ینز  دمع  يور  زا  يدرم  هک  یماگنه  : » دـیوگیم لتق  هید  باب  رد  هعنقملا  باتک  رد  دـیفم  خیـش  دـناهدومن . حیرـصت 

هید اریز  دزادرپب ...  اهنآ  هب  رتش  هاجنپ  هک  تسا  مزال  وا  رب  دهد  تیاضر  نادـب  زین  لتاق  دـننک و  باختنا  ار  هید  تفایرد  نز  ناگتـسب  رگا 
رد : » دـیوگیم حراوج  اضعا و  هید  هنیمز  رد  روبزم  باتک  همادا  رد  ناـشیا  ص 38 . ج 24 ، هیهقفلا ، عیباـنی  ر.ك : تسا .» درم  فصن  نز 
هید فصن  نز  هید  دیـسر ، دـح  نیا  هب  هید  هک  ینامز  تسا و  ربارب  درم  اب  نز  دـسرب ، موس  کی  هب  هید  هک  ینامز  اـت  حراوج  اـضعا و  هید 

دوجو هلئسم  نیا  رد  هک  يدهاوش  لیالد و  یـسررب  اب  درم  نز و  هید  توافت  تمکح  ص 56 . ج 24 ، هیهقفلا ، عیبانی  ر.ك : دوشیم . درم 
بهاذـم همه  قافتا  دروم  مالـسا و  ملـسم  یعطق و  ماکحا  زا  درم  نز و  هید  تواـفت  هکنیا  هب  تبـسن  يدـیدرت  کـش و  چـیه  ياـج  دراد ،

رارق درم  هید  فصن  ار  نز  هید  سدقم  عراش  ارچ  هک : تسا  حرطم  يرایـسب  يارب  نانچمه  شـسرپ  نیا  اما  دنام . یمن  یقاب  تسا  یمالـسا 
شـسرپ درم ، نز و  هید  تواـفت  ییارچ  زا  شـسرپ  هک  تفگ  دـیاب  ادـتبا  رد  تفاـی  نآ  يارب  یخـساپ  ناوتیم  اـیآ  دـید  دـیاب  تسا ؟ هداد 

هنیمز نیا  رد  (ع ) موصعم ناماما  زا  هک  ییاه  تیاور  رد  تسا . هدوب  حرطم  شـسرپ  نیا  زین  (ع ) موصعم ناماما  رـصع  رد  تسین و  يدیدج 
نامه نیا  هک  دهدیم . لیکشت  (ص ) ادخ لوسر  تنـس  هب  يدنب  ياپ  یهلا و  ماکحا  هب  تبـسن  دبعت  ار  اه  خساپ  یلـصا  روحم  هدش ، لاؤس 
ربارب رد  میلست  دبعت و  اما  دوب . دهاوخن  يزیچ  یلاخوت  يرهاظ  زج  یناملسم  مالسا و  نآ  نودب  تسا و  يراد  نید  ساسا  تعیرـش و  حور 
ینتبم یعقاو  دسافم  حلاصم و  رب  یهلا  یهاون  رماوا و  میدقتعم  ام  اریز  درادن . اهنآ  هفسلف  تمکح و  زا  ییوج  یپ  اب  یتافانم  عرـش ، ماکحا 

يوس زا  باب  نیا  رد  هک  یتاهیجوت  عومجم  یسررب  زا  تسا . هدش  ظاحل  اهنآ  زا  ررض  عفد  ناگدنب و  عفانم  عرـش ، ماکحا  همه  رد  هدوب و 
ات تسوا  یندـب  ياهب  هب  یناسنا  شزرا  رگم  . 1 دومن : هراشا  لیذ  دراوم  هب  راصتخا  وحن  هب  ناوتیم  تسا  هدـش  نایب  فلتخم  نادنمـشیدنا 

وجتسج هید  رد  ار  درم  نز و  توافتلا  هب  ام  ات  تفر  هید  غارس  هب  دیاب  مالـسا  رد  ناسنا  یبایزرا  يارب  ایآ  مینک . یبایزرا  اههید  رد  ار  زایتما 
رد هک  دید  تیاهن  رد  ات  تخانـش  ار  ناسنا  یعقاو  شزرا  تساهنآ ، لاثما  یحو و  کلم و  اب  طابترا  زا  نخـس  هک  اجنآ  رد  هکنیا  ای  مینک ؟

يارب تعیرـش  رد  هک  نانچمه  تسین ، ناسنا  یبایزرا  كالم  تسا و  يداصتقا  رما  کی  ًافرـص  هید  هلأسم  هن ؟ ای  دراد  یمهـس  زین  نز  اجنآ 
تسا و یهقف  باسح  کی  هید ، تسا . هدش  لئاق  يا  هید  زین  ناسنا  نت  يارب  تسا ، هدش  نییعت  هید  دـشابن ) شاره  بالک  ءزج  رگا   ) گس

هید دیلقت ، عجرم  هید  دنتـسه . ناسکی  هید  رظن  زا  دارفا  نیرت  هداس  اب  یمالـسا  ياه  تیـصخش  نیرت  مهم  درادن . بهذم  لوصا  اب  یطابترا 
شزرا نییعت  لماع  هید  هکنیا  لیلد  هب  تسا . یکی  مالـسا  رد  هداس  رگراک  کـی  هید  اـب  رکتبم ، ناـسنا  کـی  هید  صـصختم ، ناـسنا  کـی 

دراو ناسنا  هب  هک  یبیـسآ  ربارب  رد  هک  تسا  یلام  هید  رگید  نایب  هب  ص 418 . لالج ، لامج و  هنییآ  رد  نز  تسا  رازبا  کی  اـهنت  تسین و 
. درادن طابترا  هدید  بیسآ  صخش  شزرا  هب  نآ  رادقم  ص 528 . ج 2 ، میدق ، پاچ  لئاسملا ، ضایر  ر.ك : دوشیم . هتفرگ  تسا ، هدش 
تافـص و هب  ناسنا  شزرا  تمظع و  دراد . شزرا  درم  فصن  نز  تسا ، درم  هید  فصن  نز  هید  نوچ  دـیوگب  دـناوتیمن  یـسک  نیاربانب ،

نانآ ياعد  ناشراگدرورپ  سپ  : » دیامرفیم دیجم  نآرق  دـنناسکی . نز  درم و  تهج  نیا  رد  تسا و  هتـسباو  یلمع  یملع و  بتارم  بسک 
مَُهل َباجَتـساَف  .« » منکیمن هابت  دـنرگیدکی ، زا  همه  هک  نز  ای  درم  زا  ار ، امـش  زا  یلمع  بحاص  چـیه  لمع  نم  دومرف ] و   ] درک تباجا  ار 
راـک نز  اـی  درم  زا  سک  ره  (. » هیآ 195 (، 3) نارمع لآ  «. ) ٍضَعب نِم  مُکُـضَعب  یثـنُأ  َوأ  ٍرَکَذ  نِم  مُکنِم  ٍلـِماع  َلَـمَع  ُعیِـضُأ  ـال  یِّنَأ  مُهُّبَر 

شاداپ دندادیم ، ماجنا  هچنآ  زا  رتهب  نانآ  هب  ًاملسم  میشخب و   [ یقیقح  ] تایح ياهزیکاپ  یگدنز  اب  ار  وا  ًاعطق  دشاب ، نمؤم  دنک و  هتسیاش 
لحنلا «. ) َنُولَمعَی اُوناک  ام  ِنَسحَأـِب  مُهَرجَأ  مُهَّنَیِزجََنل  َو  ًۀَـبِّیَط  ًةویَح  ُهَّنَِییُحنَلَف  ٌنِمُؤم  َوُه  َو  یثنُأ  َوأ  ٍرَکَذ  نِم  ًاـِحلاص  َلِـمَع  نَم  .« » داد میهاوخ 

هب و  دـنوشیم ، تشهب  لخاد  نانآ  دنـشاب ، نمؤم  هک  یلاح  رد  نز ، ای  دنـشاب  درم  دـننک  هتـسیاش  ياهراک  هک  یناسک  و  (. » هیآ 97 (، 16)
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َنُولُخدَی َِکئلوُأَف  ٌنِمُؤم  َوُه  َو  یثنُأ  َوأ  ٍرَکَذ  نِم  ِتاِحلاّصلا  َنِم  لَمعَی  نَم  َو  .« » دنریگیمن رارق  متس  دروم  ییامرخ  هتسه  تشپ  يدوگ  ردق 
دشاب درم  دنک  هتسیاش  راک  هک  ره  دباییمن و  رفیک  نآ  دننام  هب  زج  دنک ، يدب  هک  ره  (. » هیآ 124 (، 4  ) ءاسنلا «. ) ًاریِقَن َنوُمَلُظی  َو ال  َۀَّنَجلا 

ّالِإ يزُجی  الَف  ًۀَئِّیَس  َلِمَع  نَم  .« » دنباییم يزور  باسحیب  اجنآ  رد  دنوشیم و  تشهب  لخاد  نانآ  دشاب ، هتـشاد  نامیا  هک  یلاح  رد  نز  ای 
، نیاربانب هیآ 40 .) (، 40  ) رفاغ «. ) ٍباسِح ِریَِغب  اهِیف  َنُوقَزُری  َۀَّنَجلا  َنُولُخدَـی  َِکئلوُأَف  ٌنِمُؤم  َوُه  َو  یثنُأ  َوأ  ٍرَکَذ  نِم  ًاِحلاص  َلِمَع  نَم  َو  اـهَلثِم 

دنناسکی درم  نز و  درادن ؛ یـشقن  تیـسنج  تهج  نیا  رد  تسا . یهلا  برق  يالاو  بتارم  هب  يو  ندش  لئان  وا و  تیناسنا  هب  ناسنا  شزرا 
زا یکی  رگا  ببـس ، نیدـب  تسین . تیـصخش  صخـش و  نداهن  تمیق  يانعم  هب  هید  دنـشاب . رادروخرب  يرتهب  دادعتـسا  زا  نانز  اـسب  هچ  و 

هنوگ نیا  هک  ياهداس  رگراک  هید  اب  شاهید  دوش ، هتـشک  دـمع  ریغ  لتق  کی  ناـیرج  رد  روشک  یـسایس  اـی  یملع  گرزب  ياهتیـصخش 
! تسا رتشیب  شاهید  دنکیم ، داجیا  هعماج  رد  یگرزب  ألخ  تیـصخش  نآ  نادقف  نوچ  دیوگب  دـناوتیمن  یـسک  تسا . ربارب  هتخاب ، ناج 
زج ار -  یسک  سک  ره  : » دیامرفیم میرک  نآرق  دنرادن . توافت  درم  نز و  هنیمز  نیا  رد  تسا و  گرزب  رایسب  یهانگ  دمع  لتق  هک  نانچ 

ٍداسَف َوأ  ٍسفَن  ِریَِغب  ًاسفَن  َلَتَق  نَم  .« » دشاب هتـشک  ار  مدرم  همه  ایوگ  هک  تسا  نانچ  دشکب ، نیمز -  رد  يداسف   [ رفیک هب   ] ای لتق  صاصق  هب 
یقالخا لئاسم  رد  هک  اـجنآ  زا  . 2 هیآ 32 .) (، 5  ) هدـئام «. ) ًاعیِمَج َساّنلا  اَیحَأ  امَّنَأَکَف  اهایحَأ  نَم  َو  ًاعیِمَج  َساّنلا  َلَتَق  اـمَّنَأَکَف  ِضرَـألا  ِیف 

اهدرم نوچ  و  تسا ، یندـب  هبنج  هب  طوبرم  هکلب  و ؛ تسین ، حرطم  ندوب  ریخ  هبنج  زین  هید  هلأسم  رد  تسین و  درم  نز و  نیب  يزایتما  چـیه 
مالـسا دـید  زا  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  تسا و  رتشیب  زین  اهنآ  هید  دـنراد ، يداصتقا  یهدزاب  اه  نز  زا  رتشیب  ًالومعم  يداصتقا  لئاسم  رد 

دوخ هقف  جراخ  سرد  رد  رـصاعم  عجارم  زا  یکی  دوشیم . ظاـحل  فنـص  ود  نآ  ینامـسج  دـعب  اـهنت  هکلب  تسا ؛ نز  زا  رتدنمـشزرا  درم 
نیا هب  یلاـمجا  باوج  نمـض  رد  ناـشیا  مینکهراـشا . نآ  هب  رـصتخم  روط  هب  هک  داد  رارق  هجوت  دروـم  ار  درم  نز و  هید  تواـفت  عوـضوم 

شتمیق هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  ناسنا  نوخ  تسین . اهب » نوخ  ، » دوشیم هتفگ  یـسراف  رد  هچنآ  سکع  رب  هید  هک : دنوشیم  رکذـتم  هلأسم 
هک دراد  تازاـجم  هبنج  هید  هیآ 32 . (، 5  ) هدـئام تسا  اه  ناسنا  همه  نوخ  اب  ربارب  ناسنا  کی  نوخ  نآرق ، حیرـصت  هب  هکلب  دـشاب ؛ اـهنیا 
زا هداوناخ  نیا  رد  ینز  ای  يدرم  ینعی  تسا . يداصتقا  تراسخ  ناربج  مه  دنکن و  تاهابتشا  نیا  زا  رگید  دنک و  عمج  ار  شساوح  فرط 

يداصتقا تراسخ  نیا  ندرک  رپ  يارب  دنکیم . دراو  هداوناخ  نآ  هب  يداصتقا  تراسخ  ءالخ ، نیا  تسا و  یلاخ  وا  ياج  تسا ، هتفر  نایم 
کی رد  . 3 هرامش 18 . هیـضیف ، یـشهوژپ  یـشزومآ  همانزور  تاید ، ثحب  هقف  جراخ  سورد  رـصان ، يزاریـش ، مراکم  دوشیم . هداد  هید 

، نز هفیظو  نیرت  مهم  هدش و  هتشاذگ  درم  شود  رب  يداصتقا  ياه  تیلاعف  هدمع  تسا ، نآ  ققحت  یپ  رد  مالـسا  هک  ینید  بولطم  هعماج 
بترتم درم  کی  دوجو  رب  يداصتقا  رظن  زا  هک  يراثآ  بیترت  نیدب  تسا . هداوناخ  ینعی  هعماج ، لیکـشت  هتـسه  نیرت  يداینب  نوناک  هرادا 

نیا رب  تسا . بجاو  وا  رب  هدـش و  هتـشاذگ  درم  هدـهع  رب  زین  هقفن  لیـصحت  هک  تسا  ور  نیا  زا  تـسا و  نز  کـی  زا  شیب  ًاـبلاغ  دوـشیم 
نیاربانب نز . کی  نادـقف  ات  دراذـگیم  ياج  رب  يرتراب  نایز  راثآ  يداصتقا  رظن  زا  عامتجا ، هداوناخ و  هنحـص  زا  درم  کی  نادـقف  ساسا 

ثیح زا  وا  ندوب  دـلوم  لماع  هب  عاـمتجا  هداوناـخ و  طـیحم  زا  درم  کـی  نادـقف  يداـصتقا  ررـض  ماـگنه  هب  هک  دـنکیم  ءاـضتقا  تلادـع 
، نامز تایضتقم  تاید و  نوناق  میهاربا ، یناتسبرس ، یعیفـش  ر.ك : دوش . هتـشاذگ  قرف  نز  کی  هید  وا و  هید  نیب  دوش و  هجوت  يداصتقا 
هقفن و لاثم  يارب  تسا ؛ ریذـپانفلخت  هک  تسا  هدـش  هداهن  درم  نز و  هدـهع  هب  صاخ  یفیاظو  یمالـسا  قوقح  رد  رگید  نایب  لوا . رتفد 
لقتسم و يداصتقا  عبنم  زا  دوخ  ینز  رگا  تسا . هدش  هتشاذگ  درم  هدهع  هب  هیرهم  تخادرپ  سابل ، كاروخ ، نکسم ، هیهت  رسمه ، یجرخ 
تسین و وا  هدهع  هب  نکسم  هنیزه  هناخ و  جراخم  تخادرپ  هفیظو  عرش ، رظن  زا  یلو  درادن ؛ لاکشا  دشاب ، رادروخرب  یلاع  یلغش  تیعقوم 
ار رهوش  ینورد  لیامت  رطاخ و  تیاضر  اب  نز  رگا  هّتبلا  دزاس . روبجم  یگدـنز  هناخ و  هنیزه  کمک  تخادرپ  هب  ار  يو  دـناوتیمن  رهوش 

تشذگ هچنآ  رب  هوالع  . 4 تسا . هدـش  هداهن  درم  هدـهع  هب  ًاعرـش  هفیظو  نیا  یلو  تسا ؛ رگید  ياهلأسم  دـهد ، يرای  هناخ  رتهب  هرادا  رد 
اههچب رهوـش و  هب  نز  هید  لوـمعم  روـط  هب  اریز  دـنربیم ، عاـفتنا  رتـشیب  اـهنز  تسا ، درم  هید  فـصن  نز  هید  هکنیا  تشاد ؛ هجوـت  دـیاب 

رتشیب ار  درم  هید  اذـل  دـنیبیم ، همدـص  رتـشیب  نز  درم ، نتفر  نیب  زا  اـب  نوچ  دـسریم و  شیاـههچب  نز و  هب  درم  هید  دوشیم و  تخادرپ 
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سالک هلسلس  اضردمحم ، داژن ، ییابیز  ددرگ  ناربج  دوشیم  نز  هجوتم  درم ، نتفر  تسد  زا  هجیتن  رد  هک  يراشف  زا  يرادقم  ات  دناهدرک 
. نانز تاعلاطم  تاقیقحت و  رتفد  یشزومآ ، ياه 

رد مینامب و  لزنم  رد  دوش  لح  ناملکشم  هک  ینامز  ات  هک  میدرک  قفاوت  هناخبحاص  اب  تشذگ  ام  لزنم  شورف  زا  هک  لاس  کی  زا  سپ  ماجنارس 
ار ام  تساوخ  هک  نامز  ره  دناوت  یم  هناخ  بحاص  ایآ  دش . دهاوخ  هداد  لیوحت  هناخ  نیفرط  قفاوت  قبط  هک  هدش  رکذ  همان  لوق  هقرو  تشپ 

؟ دنک نوریب 

شسرپ

لزنم رد  دوش  لح  ناملکـشم  هک  ینامز  ات  هک  میدرک  قفاوت  هناـخبحاص  اـب  تشذـگ  اـم  لزنم  شورف  زا  هک  لاـس  کـی  زا  سپ  ماـجنارس 
هک نامز  ره  دناوت  یم  هناخ  بحاص  ایآ  دش . دهاوخ  هداد  لیوحت  هناخ  نیفرط  قفاوت  قبط  هک  هدش  رکذ  همان  لوق  هقرو  تشپ  رد  مینامب و 
رد ریخات  تباب  هناخ  بحاـص  زا  ناـیز  ررـض و  تراـسخ  نداد  ار  لزنم  زا  ندـش  دـنلب  طرـش  میناوت  یم  اـیآ  دـنک ؟ نوریب  ار  اـم  تساوخ 
ام هب  لاس  کی  زا  سپ  نداد  هراجا  هلاسم  رد  هاگنب  هکنیا  هب  هجوت  اب  ایآ  میریگب . دش  ام  ندـش  ررـضتم  ثعاب  هک  نام  لزنم  لوپ  تخادرپ 

؟ میسرب نام  هتفر  تسد  زا  قح  هب  ات  مینک  یط  دیاب  ار  یلحارم  هچ  ام  یقوقح  رظن  زا  دشاب . هتشاد  یتلاخد  دناوت  یم  تسا  هتـشادن  تلاخد 
نادـنز رد  نامردـپ  ندـش  راتفرگ  لیلد  هب  مه  ام  درک و  تیذا  یلیخ  ار  ام  داد و  لوپ  ام  هب  تساوخ  شلد  هک  روط  ره  هناخ  بحاـص  اریز 
مردام قح  زا  هک  مهاوخ  یم  هداوناخ  لوا  دنزرف  ناونع  هب  نم  دراد . مردام  ار  هاگنب  زا  تیاکـش  قح  ایآ  مینک و  عافد  نامقح  زا  میتسناوتن 

نایز ررـض و  درک و  خـسف  ار  دادرارق  نیا  دوش  یم  ایآ  و  هنوگچ ؟ مهد و  ماـجنا  ار  راـک  نیا  مناوت  یم  اـیآ  منک و  عاـفد  اـه  هچب  رگید  و 
. داد مه  ار  هناخ  بحاص 

خساپ

خیرات 20/9/80 رد  هک  یلاع  ترضح  یلبق  ياه  همان  تالکشم  ندش  فرطرب  قازر و  دنوادخ  رب  لکوت  ربص و  يوزرآ  مالـس و  ءادها  اب 
یناور یحور و  شمارآ  تهج  یقوقح  تالاؤس  هب  خساپ  زا  لبق  نکل  میدش ، فسأتم  رایـسب  میدناوخ و  تقد  اب  ار  ریخا  همان  و 1/6/82و 
نوناق زا  مزال  عالطا  یهاگآ و  مدع  زا  یـشان  هدمآ  دوجو  هب  تالکـشم  تفریذپ  دیاب  فلا ) مینک : یم  بلج  هتکن  دـنچ  هب  ار  امـش  هجوت 

یمن هجاوم  هجیتن  نیا  اب  نوناـق  هب  هعجارم  اـی  یقطنم و  مادـقا  تروص  رد  هک  هدوب  هرواـشم  سانـشراک و  هب  هعجارم  مدـع  هراـجا و  عیب و 
لامک خلت  هبرجت  نیا  زا  دومن و  ناربج  ار  هتشذگ  تاراسخ  شالت  تمه و  اب  درک و  لکوت  لاعتم  دنوادخ  رب  تفریذپ و  دیاب  سپ  دیدش ،

شمارآ داجیا  هداوناخ و  مرگ  نوناک  ظفح  اب  هک  دـیوشن  دـیماان  یلاعت  يراب  تدـعاسم  دـنوادخ و  تمحر  زا  زگره  ب )  دومن . هدافتـسا 
کی ار  ناتدوخ  ج )  دیـشخب . قنور  هرابود  ار  یگدنز  تشادرب و  يدیدج  شزیخ  ناوت  یم  دنوادخ  رب  لکوت  هشیدنا و  رکفت و  یحور و 

زا نخـس  دـییامن و  شومارف  الماک  ار  هتـشذگ  تسا و  لاعتم  دـنوادخ  هب  نامیا  شالت و  ربص و  تیقفوم  زمر  هک  دـیهد  رارق  یهلا  ناحتما 
دومرف نآرق  اریز  دومن . زاغآ  ار  رتهب  یگدنز  ناوت  یم  ردام  ردپ و  یتمالس  هیاس  رد  اریز  دیرواین  نایم  هب  هدمآ  شیپ  هتشذگ و  تالکشم 

ار تداعس  ریخ و  و  مکل » ریخ  وهف  ائیش  اوهرکت  نا  یسع   » دشاب ریخ  امـش  يارب  نآ  هجیتن  یلو  دشاب  دنیاشوخان  امـش  يارب  يزیچ  اسب  هچ 
هلماعم یلاعبانج  ياه  همان  تاـیوتحم  هب  هجوت  اـب  . 1 امـش : تالاؤس  یقوقح  ياه  خـساپ  اما  تفای . دـیهاوخ  تالکـشم  هثداح و  نیمه  رد 
تردپ تردام و  نادـنزرف ، ای  هدنـشورف و  فرط  زا  یـضارتعا  هنوگ  چـیه  دوب و  رادـیرخ  یعقاو  کلام  دـشاب و  یم  حیحـص  هتفرگ  ماجنا 

نمـض رد  رگا  دـینک  یم  تنوکـس  لزنم  رد  يدادرارق  هچ  ناونع  تحت  هک  دـیدومرفن  موـقرم  لوا  لاؤـس  رد  نکل  دوـب  دـهاوخن  عومـسم 
نوناق هدام 234  ساسا  رب  نکل  دیشاب  یم  طیارـش  نامه  عبات  دیا  هدومن  رکذ  نآ  رد  ار  یطیارـش  دیا و  هدومن  میظنت  همانلوق  هراجا  دادرارق 
دـشاب هتـشاد  یقوقح  تیهام  نشور و  حضاو و  دیاب  هراجا  هچ  عیب و  هچ  دقع  نمـض  طرـش  اریز  درادن  یقوقح  هیجوت  امـش  قفاوت  یندـم 
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دناوت یم  کلام  درادن و  یقوقح  حیجوت  لزنم  هیلخت  تهج  قفاوت  فرص  اما  لعف . طرش  ای  هجیتن  طرش  ای  دشاب  تفص  طرش  دیاب  ای  ینعی 
رد ای  دشاب و  نیعم  غلبم  تخادرپ  ای  نیعم  نامز  رب  قفاوت  هراجا  دقع  نمض  رد  هک  نیا  رگم  دیامنب . لزنم  هیلخت  ياضاقت  دهاوخب  عقوم  ره 

دشاب هراجا  نوناق  قبط  دیاب  لزنم  رد  امش  تماقا  هک  دوش  یم  هیـصوت  نیاربانب  دراد . ماهبا  قفاوت  هملک  اذل  دشاب  یمزال  جراخ  دقع  نمض 
نیا . 2 دشاب . ارجالا  مزال  هناخبحاص  يارب  ات  دییامن  دیق  نیفرط  قفاوت  قبط  ار  یطورش  نآ  نمـض  رد  دشاب و  صخـشم  نآ  غلبم  تدم و  و 
امـش يارب  لزنم  نمث  تخادرپ  رد  ریخأت  تباب  هک  دـییامن  تباث  اءادـتبا  هک  نیا  رگم  درادـن  یقوقح  هیجوت  لطاب و  تسا و  ییادـتبا  طرش 

تراسخ ناهاوخ  نآ  نمـض  طورـش  شورف و  همانلوق  قبط  دـییامن و  هعجارم  ییاـضق  مکاـحم  هب  هک  تسا  نیا  نآ  همزـال  هک  تسا  یقح 
هلماعم رگا  یلو  دینکن  هیلخت  ار  لزنم  هراجا  دقع  نودب  یتح  دیناوت  یم  امش  یقح  يذ  نآ و  تابثا  زا  سپ  هک  دیشاب  نمث  هیدأت  رد  ریخأت 

هب یگتسب  هاگنب  تلاخد  . 3 دینکب . دیناوت  یمن  ار  یطرـش  نینچ  دیرادن  نآ  یتخادرپ  هجو  هلماعم و  لصا  دروم  رد  یفالتخا  دـش و  یعطق 
رگید و  . 4 درادن . ار  امش  دادرارق  ای  یلام و  فالتخا  دروم  رد  رظن  راهظا  هلخادم و  قح  هتـشادن  یتلاخد  نونکات  رگا  دراد و  نیفرط  قفاوت 
يارب دـننادب  رـصقم  ار  وا  هک  یقوقح  رثا  هتـشاد  رگا  ای  هتـشادن و  هلماعم  رد  یتلاخد  اریز  درادـن  ار  هاگنب  زا  تیاکـش  قح  تردام  هک  نیا 

مان هب  هناخ  نوچ  دینکن و  یحور  تالکـشم  راچد  نیا  زا  رتشیب  ار  ناتدوخ  دییامن و  ظاحل  هدش  مامت  هیـضق  هک  تسا  رتهب  اذل  درادن  امش 
یمن هتخاس  زین  امـش  تسد  زا  يراک  دـشاب  یم  رادـیرخ  کلام  یقوقح  رظن  زا  هدـش و  یعطق  هلماـعم  هدوب و  وا  هدنـشورف  هدوب و  ترداـم 
يارب یهار  ییاضق  مکاحم  قیرط  زا  الا  دییامن و  لح  ار  فالتخا  یلحم  نیدـمتعم  روضح  اب  تکازن  قفاوت و  هار  زا  تسا  رتهب  هکلب  دـشاب 

امـش هلماعم  زا  يدایز  تدـم  هک  لاح  . 5 داد . دـهاوخن  هجیتن  يزیچ  یحور  ینارگن  تقو و  فـالتا  زج  هب  دـشاب و  یمن  امـش  قح  تاـبثا 
نبغ رایخ  زا  دیناوت  یمن  دیا  هدش  نوبغم  هلماعم  رد  هدومن  لافغا  ار  امـش  رادـیرخ  هک  دـینک  تابثا  دـیا  هتـسناوتن  نونکات  تسا و  هتـشذگ 
دعب دشاب و  شحاف  نبغ  هک  دینک  خسف  ار  هلماعم  دـیناوت  یم  یتروص  رد  یندـم  نوناق  هدام 421  ات  هدام 416  ساسارب  اریز  دینک  هدافتسا 

دـینک و رایخ  لامعا  دـیتسناوت  یم  هدام 402  قبط  عقوم  نامه  نمث  ریخأـت  راـیخ  دروم  رد  اـیناث  دـینکب . راـیخ  لاـمعا  اروف  نبغ  هب  ملع  زا 
نوناق رد  نمث  ریخأت  تراسخ  ناربج  یلو  دییامن  خسف  ار  هلماعم  ای  دینک و  هدافتسا  یندم  نوناق  هدام 394  قبط  ای  دییامن و  خسف  ار  هلماعم 

. کچ باب  رد  رگم  هدماین  هلماعم 

نآ بقاعتم  هک  مدیدرگ  اپ  ود  هیحان  زا  دیدش  یگتخوس  راچد  بناجنیا  دوب  ضحم  هابتشا  هک  هحناس  کی  رثا  رب  ییوجـشناد  يودرا  کی  رد 
دروم رد  ینارگن  یگدرسفا و  راچد  یمسج  بیـسآ  رب  هوالع  مدیدرگ  یلیـصحت  تفا  راچد  مدنام و  رود  هب  هاگـشناد  سرد و  زا  هام  کی 

هدکشناد نیلؤسم  ما  هدش  میاهاپ 

شسرپ

بقاعتم هک  مدیدرگ  اپ  ود  هیحان  زا  دیدش  یگتخوس  راچد  بناجنیا  دوب  ضحم  هابتـشا  هک  هحناس  کی  رثا  رب  ییوجـشناد  يودرا  کی  رد 
رد ینارگن  یگدرـسفا و  راچد  یمـسج  بیـسآ  رب  هوالع  مدیدرگ  یلیـصحت  تفا  راچد  مدنام و  رود  هب  هاگـشناد  سرد و  زا  هام  کی  نآ 

یتح دنتـشادن و  دمآ  دوجو  هب  نآ  لابند  هب  هک  یـسرد  تالخادت  دروم  رد  يراکمه  هنوگ  چیه  هدکـشناد  نیلؤسم  ما  هدـش  میاهاپ  دروم 
خر يا  هثداح  چیه  الـصا  هک  دسر  یم  رظن  هب  دنتـسین و  نامرد  هنیزه  تخادرپ  هب  رـضاح  دندرک و  فذـح  زین  ار  نم  یـسرد  دـحاو  کی 
نآ هنوگچ  هک  دییوگب  نم  هب  دییامرف و  ییامنهار  دوخ  ینوناق  قح  هب  ندیـسر  يارب  ار  هدنب  هک  متـسه  دنمـشهاوخ  امـش  زا  تسا . هدادـن 

رکف نآ  هب  رتمک  لقادح  ای  منک و  شومارف  دید  بیسآ  زین  وا  هک  متـسود  نم و  يارب  ناوارف  ياه  یتحاران  بجوم  هک  ار  شارخلد  هثداح 
. مینک

خساپ
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يادخ زا  ار  امـش  يافـش  میفـسأتم و  داتفا  قافتا  ناتتـسود  امـش و  يارب  هک  هدـننک  تحاران  هثداح  نیا  رطاخ  هب  ادـتبا  رد  یمارگ ،  رهاوخ 
اهالب و هک  تسا  يا  هناخ  ایند  هفوفحم » ءالبلاب  راد  : » تسا هدـمآ  ایند  خـلت  ثداوح  هرابرد  (ع ) یلع ماما  نانخـس  زا  میراتـساوخ . ناـبرهم 

تشهب رد  ار  تذل  یشوخ و  یتحار و  دنوادخ  دنیامرف : یم  هراب  نیا  رد  زین  (ص ) ادخ لوسر  تسا . هدرک  هطاحا  ار  نآ  راوگان ،  تاقافتا 
زا دـیوگب  ام  هب  دـهاوخ  یم  تاـیاور  نیا  میوش  یم  هجوتم  مینک  لـمأت  یمک  رگا  دـندرگ . یم  نآ  لاـبند  هب  اـیند  رد  مدرم  یلو  هداد  رارق 

ناسنا هک  تسا  نآ  مهم  دنک . یم  راتفرگ  یقیرط  هب  ار  یسک  ره  هک  تسا  ایند  تیصاخ  نیا  اریز  دیوشن ، تحاران  ایند  تامیالمان  اهالب و 
هب تسا  مزال  دنک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  نهذ  رکف و  رتمک  تالکـشم  هنوگنیا  هکنیا  يارب  لاح  دشاب  یـضار  دوخ  یگدنز  زا  دوشن و  دیماان 

قافتا اهدص  زور  ره  مینک  رکف  دنراد  ام  هب  تبـسن  يرتدب  تیعـضو  هک  یناسک  هب  اهیراتفرگ  رد  هشیمه  . 1 مینک : هجوت  ریز  ياه  هیصوت 
یمهم زیچ  اهنآ  لباقم  رد  یگتخوس  کی  هک  دوش  یم  نآ  دـننام  وضع و  ضقن  عاخن ، عطق  گرم ، ثعاب  هک  دـتفا  یم  دارفا  يارب  راوگاـن 

یم يرازگ  رکش  ار  ادخ  دوش و  یم  مه  لاحـشوخ  یتحاران ، ياج  هب  دشاب ، هتـشاد  ار  دید  نیا  اهیراتفرگ  رد  یـسک  دیآ . یمن  باسح  هب 
نآ رپ  تمـسق  ندید  زا  ار  ام  ناویل  یلاخ  تمـسق  دیابن  ینامـسج  يدام و  لیاسم  رد  فورعم  لوق  هب  تسا . هدشن  رتدب  شعـضو  هک  دنک 
یم وا  ناهانگ  شزرمآ  ثعاب  دشاب ، یضار  ادخ  زا  دشاب  روبص  نآ  رد  رگا  دیآ  یم  شیپ  ناسنا  يارب  هک  يراتفرگ  الب و  ره  . 2 دراد . زاب 

دلوتم هزات  هک  یکدوک  دـننام  نالا  وت  دومرف : یم  درک ، یم  ادـیپ  دوبهب  ضرم  زا  هک  يرامیب  ره  هب  (ع ) قداص ماـما  تهج  نیمه  هب  دوش ؛
هک دش  امـش  رد  یناهانگ  شزرمآ  ثعاب  یگتخوس  نیا  اسب  هچ  میوگ . یم  کیربت  وت  هب  تهج  نیا  زا  یتسه ؛  درادن  یهانگ  چیه  هدش و 

شزرا . 3 دـیدش . یم  راتفرگ  تسایند  شتآ  زا  رت  هدـنزوس  ربارب  نارازه  هک  یـشتآ  هب  دـنام  یم  یقاب  ناتلامعا  هماـن  رد  ناـهانگ  نآ  رگا 
هب طوبرم  مه  نام  یتحاران  هصغ و  دـیاب  ام  نیاربانب  شرهاظ . مسج و  هن  دوش . یم  طوبرم  وا  حور  هب  هک  ییاهییابیز  تایونعم و  هب  ناـسنا 

دوخ زا  ار  نآ  سردـنم  هنهک و  سابل  کی  دـننام  دـیاب  گرم  ماگنه  تسام و  نامهم  لاس  دـنچ  مسج  نیا  دـشاب  نام  يونعم  ياـهدوبمک 
ورف ییاهنت و  زا  دینک  یعـس  ندید 4 . ناج  هنیآ  رـس  تسه  ترگا  يروخ  دـنچ  نت  مغ  دـیاپ  دـیاب و  ار  وت  ناج  رعاش :  لوق  هب  مینک . رود 
نماد هب  . 5 دینک . تساوخرب  تسـشن و  رگن  تبثم  يژرنارپ و  طاشن ،  اب  دارفا  اب  رتشیب  و  دـینک ، بانتجا  هدـننک  تحاران  ياهرکف  رد  نتفر 

لکوت نامیا و  یبهذم ، تاسلج  رد  تکرش  لسوت و  اعد و  اب  . 6 دینکن . تلفغ  ملاس  ياه  یمرگرس  حیرفت و  زا  دیورب و  ارحص  تعیبط و 
زیهرپ هعماج ، یلک  روطب  ناتسود و  عمج  رد  روضح  زا  هدش ،  ناتیاهاپ  يرهاظ  لکش  رییغت  ثعاب  یگتخوس  رگا  . 7 دینک . رتدایز  ار  دوخ 

رکف هب  زگره  يدام  تالکشم  رد  دومرف  (ع ) قداص ماما  . 8 دیهد . همادا  دوخ  یگدنز  هب  دینک  یعس  تیعقاو  نیا  نتفریذپ  اب  هکلب  دینکن ، 
اریز دیـشابن ، هدـنیآ  رکف  هب  زگره  زین  و  ددرگ ،  یمن  رب  رگید  و  دـش ، مامت  اه  هتـشذگ  اریز  دیـشابن ،  دوخ  یلبق  ياه  یتحاران  هتـشذگ و 
دوخ هب  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  ینعم  دیهدن .) تسد  زا  ار  نآ  دـینک  یعـس  و   ) دـیریگب رظن  رد  ار  لاح  نامز  هکلب  هدـماین ،  زونه  هدـنیآ 

نیمأت  ) دوخ ینوناق  قوقح  هب  ندیـسر  يارب  اما  دـنک . بارخ  ار  امـش  ینونک  نامز  هدـنیآ ، ثداوح  هتـشذگ و  تاقافتا  هک  دـیهدن  هزاـجا 
نایوجشناد همه  . 1 تراسخ :  ناربج  تهج  زا  اما  دوش ) تبحص  یقوقح  رواشم  اب  هدش ( ) فذح  دحاو  کی  هاگـشناد و  زا  نامرد  هنیزه 

و . 2 دینک . تفایرد  ار  نامرد  هنیزه  زا  یشخب  لقادح  دینک و  مادقا  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم  هب  هعجارم  اب  دیناوت  یم  امش  دنتسه  همیب 
رصقم نآ  شیادیپ  رد  امش  هدوب و  يدمع  وحن  هب  هچنانچ  هتبلا  دوش . یم  فعاضم  هاگشناد  تیلوئسم  تسا  هدوب  ودرارد  هثداح  نیا  نوچ 

ماقم یگدنیامن  داهن  مرتحم  لوئـسم  هب  دسر  یم  رظن  هب  بسانم  دـننک . هئارا  امـش  هب  ار  یتامدـخ  نیلوئـسم  ای  همیب  تسا  دـیعب  دـشاب  هدوب 
. دیامن يرای  ار  امش  ناکما  تروص  رد  هک  دیهاوخب  وا  زا  هعجارم و  دوخ  هاگشناد  رد  يربهر  مظعم 

؟ تسا يواسم  تسه  لفط  هرابرد  هقف  رد  هچنآ  لفط و  یندم  قوقح 

شسرپ
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؟ تسا يواسم  تسه  لفط  هرابرد  هقف  رد  هچنآ  لفط و  یندم  قوقح 

خساپ

رد رگید  یشخب  یساسا و  قوقح  رد  نآ  زا  یشخب  هک  دوش  یم  یفیلاکت  قوقح و  لومشم  درم  ای  نز  غلاب ، ای  لفط  زا  معا  سک  ره  ریخ ،
حرطم لفط  ریغ  اـی  لـفط  هراـبرد  هقف  رد  هک  هچنآ  همه  هک  نیا  هب  اـفاضم  دوش . یم  حرطم  ءازج و ...  قوقح  رد  یـشخب  یندـم و  قوقح 
قوقح الوا ، اما  تسا  هدش  انب  هیماما  هقف  ساسا  رب  ام  روشک  قوقح  هچرگ  رگید  ترابع  هب  تسا  هدـشن  نیودـت  قوقح  هعومجم  رد  تسا 

هب هک  نیا  ظاحل  هب   ) دوش مرج  بکترم  دناوت  یمن  لفط  هچ  رگا  هک  نیا  هچ  تسین  یندـم  قوقح  رد  رـصحنم  نآ  ریغ  ای  لفط  يارب  هاوخ 
مرج عوضوم  ناونع  هب  دناوت  یم  هک  نآ  رب  هوالع  تسا  حرطم  يو  يارب  دراد  ریزعت  هک  تافلخت  زا  يرایـسب  اما  تسا ) هدیـسرن  غولب  نس 

هب تسا  هدش  حرطم  هقف  رد  هک  هچنآ  همه  ایناث ، دشاب . ازج  قوقح  لومشم  بطاخم و  دریگ  یم  تروص  وا  هب  تبسن  مرج  هک  یسک  ینعی 
. تسا هدماین  رد  تاررقم  نوناق و  لکش 

دنا و هدرک  يرادـیرخ  ار  هقبط  ره  هک  تسه  رگید  ءهقبط  هس  نآ  يور  رب  هک  ما  هدرک  يرادـیرخ  تسا ,  رتم  هک 74 نامتراپآ  هقبط  کی 
دیاب تارفن  دادعت  ای  هناخ  ژارتم  ساسارب  كرتشم  ياه  هنیزه  نامتراپآ  کلمت  نوناق  قبط  تسا .  ام  زا  رت  شیب  نانآ  راوناخ  دارفا  دادـعت 

نانآ ق یلو  دوش , هبساحم 

شسرپ

دنا و هدرک  يرادـیرخ  ار  هقبط  ره  هک  تسه  رگید  ءهقبط  هس  نآ  يور  رب  هک  ما  هدرک  يرادـیرخ  تسا ,  رتم  هک 74 نامتراپآ  هقبط  کی 
دیاب تارفن  دادـعت  ای  هناخ  ژارتم  ساسارب  كرتشم  ياه  هنیزه  نامتراپآ  کلمت  نوناق  قبط  تسا .  ام  زا  رت  شیب  نانآ  راوناخ  دارفا  دادـعت 

اج نآ  رد  دنتـسه و  کیرـش  نآ  رد  تاقبط  ءهمه  هکدراد  دوجو  نیمز  ریز  زا  يرابنا  نمـض  رد  دـنرادن . لوبق  ناـنآ  یلو  دوش , هبـساحم 
تمحازم ثعاب  هک  دننک  یم  كراپ  ام  لزنم  يولج  ار  ناشیاه  نیشامزین  تسا .  تمحازم  ثعاب  هک  دنا  هدراذگ  بآ  پمپ  هناخ و  روتوم 

. دییامرفب نایب  ار  قوف  دراوم  رد  مالسا  مکح  ًافطل  تسا . 

خساپ

تـسا تلود  نیناوق  ساسا  رب  ای  , دنیا هدرک  قفاوت  دیرخ  ماگنه  هک  تسا  يدادرارق  ساسا  رب  قرب  بآ و  نفلت ,  دننام  كرتشم  ياه  هنیزه 
تاقبط نابحاص  قفاوت  اب  ار  نآ  تمیق  زا  يرادقم  هتبلا  دینکب . دیدج  باعشنا  تساوخ  رد  دیناوت  یم  دیراد , لکشم  اه  نآ  هب  عجار  رگا  . 
دادعت هک  امـش  دشاب , تارفن  دادعت  ساسا  رب  ای  ژارتم  ساسا  رب  اه  نامتراپآ  کلمت  نوناق  رگا  تروص  ره  رد  دـینک . تفایرد  نانآ  زا  الاب 

قح دننک و  یم  ملظ  امـش  هب  دننک , یمن  لوبق  نانآ  رگا  دـییامن و  تخادرپ  رت  مک  ار  اه  هنیزه  دـیاب  تسا ,  رتمک  نات  هناخ  ژارتمو  تارفن 
نانآ دشاباج , نآ  رد  بآ  پمپ  روتوم و  دیشابن  یـضار  دیتسه , کیرـش  قحلاوذ و  هک  امـش  رگا  كرتشم  رابنا  دروم  رد  دیراد . تیاکش 

رد دنشاب . رگیدکی  تافرصت  هب  یـضار  دیاب  اکرـش  یمامت  عاشم  کلم  رد  نوچ  دنهد , ماجنا  ار  راک  نیا  دنرادن  قح  امـش  تیاضر  نودب 
هب دنناسرب . رازآ  ّتیذا و  امـش  هب  دـنرادن  قح  نانآ  هک  تسا  نیا  مالـسا  رظن  اج , نآ  ندرک  فیثک  ناتلزنم و  يولج  لیبموتا  كراپ  دروم 
 , تبحـص هسلج و  اب  هناشنمادخدک و  تسا  رتهب  هچرگ  دینک ; تیاکـش  هاگداد  هب  دـندرکن , یهجوت  شوگ و  رگا  دـیهدب و  رکذـت  نانآ 

. دییامن لح  ار  تالکشم 

تروص یمسر  یسورع  زونه  یلو  ما ,  هدرک  جاودزا  تسا  یهام  دنچ  متسه .  هنایار  ءهتشر  يوجشناد  لاح  نیع  رد  ناتـسرامیب و  دنمراک 
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هب مناوت  یم  لکـشم  نیا  ندرک  فرطرب  ياربایآ  دنهد . یمن  ام  هب  ار  مرـسمه  اب  نتفر  نوریب  ءهزاجا  یّتح  ممناخ  نیدلاو  تسا .  هتفرگن 
؟  منک هعجارم  ینوناق  عجارم 

شسرپ

تروص یمسر  یسورع  زونه  یلو  ما ,  هدرک  جاودزا  تسا  یهام  دنچ  متسه .  هنایار  ءهتشر  يوجشناد  لاح  نیع  رد  ناتسرامیب و  دنمراک 
هب مناوت  یم  لکـشم  نیا  ندرک  فرطرب  ياربایآ  دـنهد . یمن  ام  هب  ار  مرـسمه  اب  نتفر  نوریب  ءهزاجا  یّتح  ممناـخ  نیدـلاو  تسا .  هتفرگن 

؟  منک هعجارم  دیاب  اجک  تسا ,  تبثم  باوج  رگا  منک ؟  هعجارم  ینوناق  عجارم 

خساپ

یعرش ءهغیص  یتقو  مالسا  هاگدید  زا  میرکـشتم .  دیا , هدرک  هبتاکم  ام  اب  هتـسناد و  دوخ  زار  مرحم  ار  ام  هک  نیا  زا  یمارگو !  زیزع  ردارب 
مه زا  دنا , هدرک  یمـسر  یـسورع  هک  ار  يدرم  نزذاذتلا و  مامت  دنناوت  یم  دنوش و  یم  مرحم  رگیدکی  هب  دش , هدـناوخ  يدرم  نز و  نیب 

, دریگن ماجنا  یمـسر  جاودزا  ات  هک  دنراد  تیـساسح  عوضوم  نیا  يور  اه  هداوناخ  زا  یخرب  صوصخ  هب  اهرهـش و  یـضعب  یهتنم  دنربب ,
هاگـشیپ رد  دـننک و  یم  هابتـشا  ًانیقی  اه  نیا  دـنورب . نوریب  مه  قاـفتا  هب  دـنهد  یمن  هزاـجا  یّتح  دـنهدن و  رارق  رهوش  راـیتخا  رد  ار  رتخد 

هدرک لیصحت  ناوج  هک  زیزع  ردارب  امش  زا  دنهابتشا , رد  یعرش ,  لیاسم  هب  لهج  ای  يداوس  مک  لیلد  هب  اه  نآ  رگا  دنا . لوئسم  دنوادخ 
ینامز مه  زونه  دیزاس . هاگآ  یـصوصخ  رما  زا  ار  همه  هدُرب و  هاگداد  هب  ار  دوخ  نیب  لح  لباق  یلخاد  رما  کی  تسا  دیعب  رایـسب  دیتسه ,

امـش لکـشم  تسا  دیما  دوش , هجوت  ریز  ياهراکهار  هب  رگا  تسا .  ناطیـش  راک  هلجع  هک  دینکن , هلجع  تسا .  هتـشذگن  امـش  جاودزا  زا 
, دشاب امشراظتنا  هب  یّلحم  رد  ناگتسب  زا  یکی  اب  رادید  ای  دیرخ  ءهناهب  هب  ار  زور  زا  یتاعاس  هک  دینک  تبحص  ناترسمه  اب   1 ددرگ : لح 
زا ار  نانآ  هک  دییوگب  دنراد , ییاونـش  ناشیا  زا  وا  نیدلاو  هک  رـسمه  ءهداوناخ  ناگتـسب  زا  یکی  هب   2 دینزب . فرح  دینزب و  مدـق  مه  اب  ات 
مه رگید  هام  دنچ  دـیا , هدرک  ربص  اه  تدـم   4 دـیزادنیب . ولج  ار  یـسورع  نامز  ناکما  تروص  رد   3 دزاس . هّبنتم  راک  نیا  تبقاـع  ءوس 

. دیشابن هاگداد  رکف  هب  هجو  چیه  هب  دیراذگب و  رگج  هب  نادند 

يزیچان غلبم  وا  هیرهم  هک  یلاحرد  دنک , یم  ار  دوخ  هیرهم  تساوخرد  نز  نونکا  دنا و  هدرک  جاودزا  شیپ  لاس  یس  هک  درم  نز و  رفن  ود 
؟ دوش یم  تخادرپ  زور  هب  وا  ءهیرهم  ایآ  تسا ,  هدوب 

شسرپ

غلبم وا  هیرهم  هک  یلاـحرد  دـنک , یم  ار  دوـخ  هیرهم  تساوـخرد  نز  نوـنکا  دـنا و  هدرک  جاودزا  شیپ  لاـس  یـس  هـک  درم  نز و  رفن  ود 
؟ دوش یم  تخادرپ  زور  هب  وا  ءهیرهم  ایآ  تسا ,  هدوب  يزیچان 

خساپ

تمیق هب  یـصاخ  لودـج  ساسارب  هتـشذگ  ياه  لاس  ياه  هیرهم  خرن  هک  تسا  هدـش  بیوصت  یمالـسا  ياروش  سلجم  رد  ینوناـق  ًاریخا 
زا دنراد . عالطا  نآ  زا  قالط  جاودزا و  ياه  هناخرتفد  تسا و  هدـمآ  یقوقح  ياه  باتک  رد  اه  خرن  نیا  لودـج  دوش . یم  یبایزرا  رتالاب 

. دینک بسک  يرت  شیب  یهاگآ  دیناوت  یم  قیرط  ود  نیا 

. دینک نایب  ار  رگید  کی  هب  تبسن  نز  درم و  قوقح  نازیم 
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شسرپ

. دینک نایب  ار  رگید  کی  هب  تبسن  نز  درم و  قوقح  نازیم 

خساپ

هب هک  یقوقح  اما  دننک , تاعارم  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  رهوش  نز و  ءهدـهع  رب  یقوقح  دوش . یم  لاسرا  امـش  يارب  يا  هوزج  دروم  نیا  رد 
دـنک و مهارف  وا  نأش  قباطم  ار  شنز  كاروخ  كاـشوپ و  نکـسم ,  یگدـنز ,  لیکـشت  زا  دـعب  تسا  مزـال  درم  رب   1 تـسا :  درم  ندرگ 

هتبلا تسا ;  بجاو  هلمجلا  یف  درم  رب  یباوـخ  مه   2 ( 1 .) دنکن شنز  هب  تبـسن  یقالخادب  دزیرن و  ار  شیوربآ  درذگرد و  وا  تاهابتـشازا 
ًالثم دنک , هدامآ  شرهوش  ذّذلت  عتمت و  يارب  ار  دوخ  دیاب  نز   1 تسا :  نز  ءهدهع  رب  هک  یقوقح  اما  ( 2  .) یکیدزن فافز و  مسارم  زا  دعب 

نوریب هناخ  زا  وا  ءهزاجا  نودب   2 ( 3 .) دـنکن هقیاضم  نداد )  رارق  رهوش  راـیتخا  رد  ار  دوخ   ) سفن نیکمت  شیارآ و  نییزت و  فیظنت و  زا 
ساسا هک  تسا  يرورـض  مزال و  هتکن  نیا  رکذت  دشابنوا . ءهزاجا  نودب  تسه  شرهوش  لوپ  زا  رگا  دنک , یم  هک  ییاه  جرخ  رد  دورن و 

اه یگدنز  زا  يایسب  تسا .  راوتسا  اه  يزاب  جل  اه و  یگدند  کی  زا  يرودو  تشذگ  وفع و  رگید و  کی  هب  تبحم  قشع و  رب  هداوناخ , 
یم هدهاشم  لاح ,  نیا  اب  دنرادروخرب , یبسن  هافر  یتمالـس و  تمعن  زا  هک  نیا  اب  دوش  یمراوگان  خلت و  يزاب  جـل  یگنر و  کی  رطاخ  هب 

اه نآ  دـیامرف : یم  نآرق  دـهد . یم  يور  عازن  فـالتخا و  دروم , یب  ياـه  یهاوخدوخ  یئزج و  لـئاسم  رطاـخ  هب  رهوش  نز و  نیب  دوـش 
نیا هب  رـسمه  ود  رگا   < تسا . نارکفتم  يارب  ییاه  هناشن  رارق  نیا  رد  انامه  هداد ,  رارق  امـش  نیب  رد  ینابرهم  یتسود و  دـیبای و  شمارآ 

شومارف زگره  تسا ,  ناشنادنزرف  ناشیا و  تیلوئـسم  رپ  تّدم و  زارد  یگدنز  ءهدنزاس  اهنت  ناش ,  یتسود  راتفر و  هک  دنربب  یپ  تیعقاو 
یمیکح زا  دـشاب . ناشیا  یناگدـنز  ءهدـننک  ناریو  دـیابناه  يدـنم  هلگ  رذـگدوز و  یلـصف و  ياه  مشخ  اـه و  تینابـصع  هک  دـننک  یمن 

هلئسم 1 ص 303  ناـمه ,  یقروا 2. پـ  ) ص 303 هلئسم 8و  ص 315  ج 2  هلیــسولا ,  ریرحت  ینیمخ ,  ماـما  یقروا 1. پـ ( ) 4 : .) دندیسرپ
ص 102 نز ,  ماقم  نآرق و  یلامک ,  یلع  دیس  یقروا 4. پـ  ) ص 303و 305 نامه ,  یقروا 3. (پـ

رد تسا ,  هداد  نکسم  شناردارب  رهاوخ و  ردام و  اب  هارمه  اتـسور  ردارم  مرهوش  مراد .  رـسپ  کی  ما و  هدرک  جاودزا  تسا  لاس  هس  تدم 
 . تسا هدرک  تیاکش  نم  زاوا  ما و  هدمآ  مردپ  ءهناخ  هب  تسا  هام  ود  نونکا  منک .  یمن  یگدنز  اتسور  رد  متفگ  وا  هب  دقع  نیح  رد  هک  یلاح 

یب ج نم  ياه  هتساوخ 

شسرپ

رد تسا ,  هداد  نکسم  شناردارب  رهاوخ و  ردام و  اب  هارمه  اتسور  ردارم  مرهوش  مراد .  رسپ  کی  ما و  هدرک  جاودزا  تسا  لاس  هس  تدم 
هدرک تیاکـش  نم  زاوا  ما و  هدمآ  مردپ  ءهناخ  هب  تسا  هام  ود  نونکا  منک .  یمن  یگدنز  اتـسور  رد  متفگ  وا  هب  دـقع  نیح  رد  هک  یلاح 

, دنتـسه داتعم  اـه  نآ  زا  یـضعب  هک  شناردارب  رهاوخ و  رداـم و  رانکاتـسور  رد  مناوت  یمن  نم  تسین .  اـج  یب  نم  ياـه  هتـساوخ  تسا . 
رد ارم  هدرک و  یهاـتوک  نم  هب  نداد  یجرخ  رد  یتـح  وا  منک ؟  عاـفد  دوـخ  زا  هنوـگچ  هاـگداد  رد  دـییوگب  نم  هب  ًاـفطل  منک .  یگدـنز 

 . تسا هداد  رارق  هقیضم 

خساپ

كاروخ و نکسم و  تسا  مزال  درم  رب  تفگ  دیاب  دروم  نیا  رد  دیتسناد . شیوخ  رارسا  مرحم  ار  ام  هک  امـش  زا  رکـشت  اب  یمارگ !  رهاوخ 
رد  1 دینک : اعدا  دیناوت  یمامـش  دهدن . رارق  هقیـضم  رد  تاهج  نیا  زا  ار  نانآ  دیامن و  هیهت  شنادـنزرف  رـسمه و  ياربار  بسانم  كاشوپ 
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رد رابجا  هب  نونک  ات  تسا و  هدش  بلـس  نم  زا  منکن ,  یگدـنز  اتـسور  رد  مدوب  هدرک  طرـش  دـقع  ماگنه  هک  نکـسم  قح  لاس ,  هس  نیا 
وا قالخا  راتفر و  دنک ;2  هیهت  بسانم  نکسم  تسناوت  یم  ناشیا  هک  نیا  اب  ما ,  هدرک  یگدنز  یتخـساب  شناردارب  رهاوخ و  ردام و  رانک 
; دش یم  هیهت  مردپ  طسوت  هاگ  مرهوش و  ردام  طسوت  نم  سابل  هاگ  مدوب .  هقیـضم  رد  كاشوپ  اذغ و  ثیح  زا  نم  دوب و  بسانمان  نم  اب 
هب دراد و  اور  نم  هراـبرد  ار  یمالـسا  قوقح  هک  نیا  رب  طورـشم  منک .  یگدـنز  مرهوـش  اـب  مهاوـخ  یم  متـسین و  قـالط  ناـهاوخ  نم   3

. دیامن لمع  هداد  لوق  دقع  نمض  هک  یطیارش 

دنک هبلاطم  تسا  هداد  شرسمه  هب  يدزمان  نارود  رد  هک  ار  یجراخم  دناوت  یم  رهوش  قالط  زا  دعب  ایآ 

شسرپ

دنک هبلاطم  تسا  هداد  شرسمه  هب  يدزمان  نارود  رد  هک  ار  یجراخم  دناوت  یم  رهوش  قالط  زا  دعب  ایآ 

خساپ

هب دـشاب ) هتفرگ  تروص  يدـقع  رگا   ) قالط هچنانچ  دـیامنیم و  هبلاطم  ار  جراخم  هدرک و  تراسخ  ياـعدا  جوز  دراوم ، نیا  رد  اتدـعاق 
. دشاب زین  تاراسخ  يوگباوج  دیاب  دشاب ، هجوز  ياضاقت 

؟  تسین یساسا  نوناق  فالخ  راطق  ندوب  یماهس  تکرش 

شسرپ

؟  تسین یساسا  نوناق  فالخ  راطق  ندوب  یماهس  تکرش 

خساپ

عقوم رد  اهنآ  هیامرسمامت  هک  دوشیم  قالطا  ییاهتکرـش  هب  احالطـصا  هکلب  تسین ؛ یـصوصخ  شخب  يانعم  هب  اموزل  صاخ » یماهـس  »
. تسا لایر  نآ 000/000/1  هیامرس  لقادحو  یصوصخ  شخب  ای  دشاب  تلود  سسؤم  هچ  تسا . هدیدرگ  نیمأت  نیسسؤم  طسوت  سیـسأت 

لایر نآ 000/000/5  هیامرـس  لقادح  دوشیم و  يرادیرخنیـسسؤم  ریغ  طسوت  نآ  ماهـس  زا  یـشخب  هک  تسا  ماع  یماهـس  نآ  لباقم  رد 
J .} تسا

؟ دنک تفایرد  ترجا  لکوم  زا  دناوت  یم  لیکو  تروص  هچ  رد 

شسرپ

؟ دنک تفایرد  ترجا  لکوم  زا  دناوت  یم  لیکو  تروص  هچ  رد 

خساپ

ینادنز نالفو  مریگیم  ار  غلبم  نیا  نم  دیوگب  لیکو  الثم   - دشاب هدش  طرـش  راک  هجیتن  ندیـسر و  رمث  هب  تلاکو  دقع  دادرارق و  رد  رگا 
یهجو البق  رگا  درادنار و  ترجا  نتفرگ  قح  لیکو  تیقفوم  مدـع  تروص  رد   - منکیم تابثا  امـش  يارب  ار  قح  نالف  ای  منکیم  دازآ  ار 
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زا عافد  ای  هدنورپ  ندرک  لابند  ویـسررب  الثم  دشاب -  راک  ماجنا  طقف  تلاکو  دادرارق  رگا  یلو  دنادرگرب ؛ لکوم  هب  دـیاب  هدرک  تفایرد  ار 
زا تلاکو  دقع  نمـض  رد  یهاگ  طیارـش  هنوگنیا  هتبلا  دراد . ار  ترجا  تفایرد  قح  راک  نتفای  نایاپ  زا  دـعب  اههاگداد - رد  لکوم  قوقح 

J .} دوشیم هدیمهف  تلاکو  يراج  فرعو  نئارق  زا  زین  یهاگ  دوشیم و  نایب  حیرص  تروص  هب  لکوم  اب  لیکو  فرط 

؟ دراد رضحم  هب  هعجارم  هب  يزاین  تقوم  جاودزا  ایآ 

شسرپ

؟ دراد رضحم  هب  هعجارم  هب  يزاین  تقوم  جاودزا  ایآ 

خساپ

رد نآ  لالحناو  داجیا  دـیاب  هداوناـخ  هب  طوبرم  یطابـضنا  تاررقم  نیناوق و  ساـسا  رب  تسا و  هداوناـخ  لیکـشت  یعون  زین  تقوم  جاودزا 
. دوش تبث  قالط  جاودزا و  یمسر  رتافد 

تسوا هدهع  رب  یتیلوئسم  تسا و  ردپ  هب  قلعتم  دیآ  یم  ایند  هب  ادعب  هک  يدنزرف  ایآ  دوش  هلماح  نز  تقوم  جاودزا  تدم  رد  رگا 

شسرپ

تسوا هدهع  رب  یتیلوئسم  تسا و  ردپ  هب  قلعتم  دیآ  یم  ایند  هب  ادعب  هک  يدنزرف  ایآ  دوش  هلماح  نز  تقوم  جاودزا  تدم  رد  رگا 

خساپ

هک یقوقح  مامتزا  تسا و  ردپ  هدهع  رب  نانآ  جراخم  دنتسه و  ردام  ردپ و  هب  قلعتم  دنیآیم  ایند  هب  تقوم  جاودزا  قیرط  زا  هک  ینادنزرف 
J . } دنشابیم رادروخرب  دراد  ردام  ردپ و  رب  دنزرف 

؟  تسیچ دی  علخ  دی و  عضو  قرف 

شسرپ

؟  تسیچ دی  علخ  دی و  عضو  قرف 

خساپ

ریغ ای  لوقنم  يایشارد  ندرک  فرصت  نتـشاد و  رایتخا  رد  دی » عضو   » زا روظنم  دنتـسه . یقوقح  یهقف و  حالطـصا  ود  دی  علخ  دی و  عضو 
هتخانش کلام  وا  دشاب ، ینونک  فرصتمبناج  زا  تیکلام  ياعدا  اب  هارمه  رگا  یندم ، نوناق  یمالـسا و  هقف  رد  فرـصت  نیا  تسا و  لوقنم 

یندم نوناق  رد  دوشیم و  ریبعت  دـی  هراما  ای  فرـصتهراما و  هب  دـی ، عضو  زا  دوش . هماقا  نآ  فالخ  رب  ياهنّیب  لیلد و  هکنیا  رگم  دوشیم ،
لابق رد  دـی  علخ  دـی  علخ  دوشب . تباث  نآ  فالخ  هکنیا  رگم  تساتکیلام  رب  لیلد  نیکلاـم  ناونعیب  فرـصت  تسا : هدـمآ  هدام 35  ناریا 

هب لیذ  رد  هک  دوشیم ، بوسحمدی  علخ  ای  هیلخت  زین ، لام  نآ  زا  دی  عفر  دش ، دـی  عضو  یلام  رب  هک  یتیفیک  ره  هب  ینعی ، تسا ؛ دـی  عضو 
 - 2 دوشیم . دی  علخ  هیلخت و  هب  مکح  بجوم  فرصت ، هراما  فالخ  رب  ربتعم  لیلد  دوجو   - 1 دوشیم : هراشا  دی  علخ  بابسا  زا  يدراوم 
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رد وا  مان  هب  کلمهک  دسانشیم  کلام  ار  یسک  طقف  تلود  كالما ، رتفد  رد  کلم  تبث  زا  سپ  هدام 22 ، كالما  تبث  نوناق  بجوم  هب 
نوناق طسوت  دـی  علخ  هیلخت و  هب  مکح  هک  ییاج  رد   - 3 تسین . هتفریذپ  کلم  نآ  هب  تبسن  فّرـصت  هراما  و  تسا ، هدیـسر  تبث  هب  رتفد 

 - 4 فرـصتم . بصاغ  زا  دی  علخ  ج ) فکنتـسم . عراز  زا  دـی  علخ  ب ) يزاسون . تایلمع  يارجا  يارب  هیلخت  فلا ) دـننام : دوشیم ؛ هداد 
J .} دهدیم رارق  هلماعمفرط  رایتخا  رد  دوخ  رایتخا  اب  ار  نیع  فرصتم  نآ  بجوم  هب  هک  ینوناق  تالماعم  زا  یکی  هلیسو  هب  دی  علخ 

؟  تسیچ یندم  نوناق 

شسرپ

؟  تسیچ یندم  نوناق 

خساپ

ابهک تـسا  یقوـقح  طـباور  زا  یـشخب  یندـم » نوناـق  . » تـسا ( Civil Society  ) یندــم هعماــج  زا  ریغ  ( Civil low  ) یندـم نوناق 
هعماج و راتخاسهب  تبـسن  یـصاخ  هدیا  یندم » هعماج   » یلو تشاد ؛ دهاوخ  هتـشاد و  دوجو  راصعا  همه  رد  ناهج و  همه  رد  ییاهتوافت 

نارود رد  و  ( Renaissance) سناسنر زا  سپ  هک  برغ ـ  رـصاعم  یندـم  هعماج  تسا و  یبرغ  ًاتلاصا  حالطـصا  نیا  تسا . تموکح 
هیرظن نیا  ینابم  تسوا . ياهشزرا  قوقحو و  ناسنا  هب  تبسن  یصاخ  یفسلف  شرگن  رب  ینتبم  تفرگ ـ  لکش  ( Modernite  ) هتینردم
سپاو و  ( Ratinolism  ) یگدنسبدرخ - Secularism) 3  ) مسیرالوکس - Individualism) 2  ) ییارگدرف - 1 زا : تسا  ترابع 

ات نکیل  تسا . یمالـسا ، یندم  هعماج  دوشیم ، غیلبت  ام  هعماجرد  یخرب  طسوت  هچنآ  هتبلا  ینایحو و . ... ینافرع و  ینید ، ياهتنـس  ندز 
هرامـش موس ، لاـس  رظن ، دـقن و  همانلـصف  ك : رتشیب ر .  یهاـگآ  يارب  تساهدـشن . هداد  تسد  هب  نآ  زا  یعماـج  ریوصت  فیرعت و  نونک 

. یظعاو دمحا  ینید ، یندم  هعماج  سکوداراپ  : هلاقم لسلسم 12 ، هرامش  زیئاپ 76 ، مراهچ ،

؟ دراد يرفیک  هچ  یقوقح  ییازج و  رظن  زا  درک  یلاخ  هناش  یگدنز  رد  شیوخ  فیاظو  زا  درم  ای  نز  رگا 

شسرپ

؟ دراد يرفیک  هچ  یقوقح  ییازج و  رظن  زا  درک  یلاخ  هناش  یگدنز  رد  شیوخ  فیاظو  زا  درم  ای  نز  رگا 

خساپ

رد دنکیم و  مازلادوخ  فیاظو  ماجنا  هب  ار  نیفرط  هاگداد ، لوا  هجرد  رد  دراد . فلخت  یگنوگچ  نازیم و  طیارش ، هب  یگتسب  هلأسم ، نیا 
J .} دنکیمذاختا يرگید  تامیمصت  عوضوم ، تیمها  یکاش و  تساوخرد  بسحرب  یطاخ ، تیاعر  مدع  تروص 

؟ درک دهاوخ  رداص  یمکح  هچ  دیامن  تیاکش  هاگداد  هب  نز  دیامن و  يراددوخ  نز  هب  هقفن  نداد  زا  یتدم  درم  رگا 

شسرپ

؟ درک دهاوخ  رداص  یمکح  هچ  دیامن  تیاکش  هاگداد  هب  نز  دیامن و  يراددوخ  نز  هب  هقفن  نداد  زا  یتدم  درم  رگا 

خساپ
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قح نز  دوشنارجا ، مکح  رهوش ، هیلع  هاـگداد  هییارجا  رودـص  اـب  رگا  ب »  » و فلا »  » تروص رد  یندـم  نوناـق  و 1129  هدام 1112  قبط 
. تسا حاـکن  دـقع  یقوقح  مزاول  زا  هکلب  دـشاب ؛ زاـین  عباـت  هک  تسین  براـقا  هقفن  دـننام  نز  هقفن  یقوقح  رظن  زا  تشاد . دـهاوخ  قـالط 

رظن زا  نآ  رب  نوزفا  دشاب . هتـشاد  یفاک  ییاراد  دوخ  زا  دنچ  ره  دراد ، هقفن  قح  دنک  لمع  ییوشانز  فیاظو  هب  نز  هک  ینامز  ات  ورنیازا 
. درادنوا فیاظو  رهوش و  هب  یطبر  وا  ییاراد  تسا و  یلام  لالقتسا  ياراد  نز  مالسا 

؟ دنک یم  رداص  یمکح  هچ  هاگداد  دنک  عوجر  هاگداد  هب  درم  دشاب و  هزشان  نز  هک  یتروص  رد 

شسرپ

؟ دنک یم  رداص  یمکح  هچ  هاگداد  دنک  عوجر  هاگداد  هب  درم  دشاب و  هزشان  نز  هک  یتروص  رد 

خساپ

رد دهد . قالطار  دوخ  رسمه  دناوتیم  درم  نآ ، دانتسا  هب  دنکیم و  رداص  شزاس  ناکما  مدع  یهاوگ  هاگداد  ب ،»  » و فلا »  » تروص رد 
دقع یقوقح  مزاول  زا  هکلب  ؛ تسین لباقم  فرط  زاین  عبات  اموزل  ییوشانز  فیاظو  ماجنا  هک  درک  هجوت  دـیاب  ـالاب  هلأـسم  دـننام  زین  اـج  نیا 

. تسا حاکن 

دنک یم  رداص  یمکح  هچ  هاگداد  دننک  عانتما  یئوشانز  فیاظو  زا  ود  ره  نز  درم و  رگا 

شسرپ

دنک یم  رداص  یمکح  هچ  هاگداد  دننک  عانتما  یئوشانز  فیاظو  زا  ود  ره  نز  درم و  رگا 

خساپ

رهوش هیحان  زا  يرطخ  هک  نیا  لثم  دشاب ، هتـشاد  نیکمت  مدع  رد  یهجوم  رذع  هک  نآ  رگم  تسا ؛ وا  هقفن  قح  طاقـسا  بجوم  نز  زوشن 
(2 . ) دنک عانتما  وا  اب  یکیدزن  زا  یتبراقم ، ضارما  هب  رهوش  يالتبا  تلع  هب  ای  دوش و  هناخ  كرت  هب  راچان  تهج  نیدـب  دـشاب و  وا  هجوتم 

نز دـنکیم ، يراددوخ  هقفن  نداد  زا  درم  هک  یناـمز  رد  هک  نآ  نمـض  دروآیم ، دـیدپ  ار  نز  يارب  قـالط  تساوـخرد  قـح  درم  زوـشن 
بلاطم زا  تسین . بجاو  هناخرد  ندنام  هب  تبسن  رهوش  زا  تعاطا  شاعم ، هیهت  نامز  رد  دوش و  جراخ  هناخ  زا  شاعم  هیهت  يارب  دناوتیم 

هقفن ندادن  نیاربانب  درادن . هقفن  قح  دـنکن  نیکمت  نز  لوا  رگا  ًالثم  تسا ؛ توافتم  تافلخت  عون  هب  تبـسن  هلأسم  هک  دوشیم  نشور  الاب 
زوشن شاعم ، لیـصحت  رما  رد  هناـخ  زاـنز  جورخ  دـهدن ، هقفن  درم  رگا  نینچمه  تسین . درم  زوشن  ياـنعم  هب  نز ، نیکمت  مدـع  ناـمز  رد 

هب اـهراتفر  عوـن  رگا  نکیل  دـشاب . درم  یتبراـقم  ياـهيرامیب  اـی  یناـج  تادـیدهت  زا  یـشان  نز  نیکمت  مدـع  رگا  تسا  نینچمه  تسین .
رظن زا  يریثأـت  درم ؟ اـی  هدوب  رگزاـغآ  نز  هک  نیا  فرـص  دـشاب ، قداـص  فرط  ود  زا  کـی  ره  راـتفر  رب  زوشن  ناونع  هک  دـشاب  ياهنوگ 

ج2»  » قبط دشاب  یکاش  درم  رگا  و  ج1 »  » قبط دشاب ، یکاش  نز  رگا  نیاربانب  دـنراد . يوعد  هماقا  قح  نیفرط  زا  کی  ره  درادـن و  یقوقح 
. دوب دهاوخ  دحاو  هجیتن  دننک ، تیاکش  ود  ره  رگا  دشدهاوخ و  لمع 

؟  تسا دازآ  ینوناق  رظن  زا  تقوم  جاودزا  ایآ 
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شسرپ

؟  تسا دازآ  ینوناق  رظن  زا  تقوم  جاودزا  ایآ 

خساپ

ياـج هک  تسین  نآ  ياـنعم  هب  نیا  نکیل  درادـن ، یعنم  زین  ینوناـق  رظن  زا  تساور ، زیاـج و  یعرـش  رظن  زا  هک  روط  ناـمه  تقوم  جاودزا 
طیارش اب  هک  تسا  هداوناخ  لیکشت  یعون  مئاد ، جاودزا  نوچمه  تقوم  جاودزا  دشاب . نآ  يارجا  لفکتم  یسک  ای  دشاب و  هتـشاد  یـصاخ 

دروم درف  زا  دناوتیم  یسک  ره  نیاربانب  تسا . ریذپماجنا  قالط  جاودزا و  رتفد  رد  تبث  دننام  دوخ  صاخ  ینوناق  تافیرـشت  ینید و  هژیو 
. دیامن تبث  يراج و  ار  تقوم  حاکن  دقع  یمسر ، عجارم  هب  هعجارم  اب  يراگتساوخ و  فراعتم ، ساسا  رب  دوخ  رظن 

دهد همادا  لیصحت  هب  هک  درادرارصا  هدش و  لوبق  رود  ياه  ناتسرهش  زا  یکی  هاگشناد  رد  ما  هدرکدزمان  ار  وا  تسا  لاس  دنچ  هک  مرـسمه 
دراد یقح  نینچ  نوناق  عرش و  رظن  زا  ایآ 

شسرپ

همادا لیـصحت  هب  هک  درادرارـصا  هدش و  لوبق  رود  ياه  ناتـسرهش  زا  یکی  هاگـشناد  رد  ما  هدرکدزمان  ار  وا  تسا  لاس  دـنچ  هک  مرـسمه 
دراد یقح  نینچ  نوناق  عرش و  رظن  زا  ایآ  دهد 

خساپ

دناوتیمن ینوناقو  یعرش  رظن  زا  دناوخب ، سرد  دیاب  یطیارش  ره  رد  هک  دشاب  هدرکن  طرش  امش  اب  دقع  زا  لبق  ناترـسمه  هک  یتروص  رد 
ناکمالایتح دوشیم  هیـصوت  لاح  نیع  رد  دیامنب . هیرهم  ذـخا  اب  قالط  ياضاقت  دـناوتیمن  یتح  دزرو . رارـصا  دـیاهدرک  هراشا  هچنآ  رب 

ار ناترـسمه  دیاب  1 ـ مینکیم : هیـصوتامش  هب  ار  هتکن  دـنچ  هطبار  نیا  رد  دـینک . لح  لـیماف  ناـگرزب  تطاـسو  اـب  یبوخ و  هب  ار  عوضوم 
. دوش یگدنز  ندز  مه  رب  ثعاب  دیآرد و  تب  کی  تروص  هب  دیابن  نتفر ، هاگـشناد  ندناوخ و  سرد  فرـص  هک  دـینکب  هتکن  نیا  هجوتم 

راب ناشیا  هک  تسا  Ơ رگید لح  هار  3 ـ دییامن . مادقا  دنوش ، نامهم  يوجشناد  ناهفصا  رد  ناشیا  هک  نیا  هب  تبـسن  ناکما  تروص  رد  2 ـ
ياج يرگید ، يوجشناد  کیاب  هک  نیا  ای  دناوخب و  سرد  دراد ، شریذپ  ناهفصا  رد  هک  ییاههتشر  رد  دنک و  تکرـش  روکنک  رد  رگید 

یـضار هلأسم  نیا  هب  ناتدوخ  رگا  یلو  مینکیمن ؛ هیـصوت  دـینامب ، رگیدـکی  زا  رود  زین  رگید  لاـس  دـنچ  هک  نیا  هب  دـنک . ضوع  ار  دوخ 
هک دینک  شالت  هک  تسا  مزال  ورنیا  زا  دسریمن  رظن  هب  حیحـص  دقع ، لاس  جنپ  زا  سپ  زین  قالط  رگید  فرط  زا  درادـن . یعنام  دـیدش ،

. دییامن فرطرب  زیمآتملاسم  تروص  هب  اهرتگرزب و  کمک  اب  ار  لکشم  نیا 

؟ دنک رایتخا  مود  رسمه  شرسمه  تیاضر  نودب  دناوت  یم  درم  نوناق  رظن  زا  ایآ 

شسرپ

؟ دنک رایتخا  مود  رسمه  شرسمه  تیاضر  نودب  دناوت  یم  درم  نوناق  رظن  زا  ایآ 

خساپ

زا 405قوقح هحفص 209 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هدروآرد دقعلانمض  طرش  تروص  هب  ار  هلأسم  نیا  هکلب  دنادیمن ؛ لوا  رسمه  هزاجا  هب  طونم  ار  مود  رـسمه  رایتخا  قلطم ، روط  هب  نوناق 
دییقت قالطا و  هب  یگتـسب  هنای ، دـنک  تقوم  جاودزا  دـناوتیم  لوا  رـسمه  نذا  نودـب  اـیآ  هک  نیا  رظن  زا  دریذـپب ، ار  نآ  درم  رگا  تسا و 

جاودزا لماش  دراد و  قالطا  بلطم  نیا  دنکن ، يرگید  جاودزا  لوا  رـسمه  نذا  نودب  هک  تسا  هدش  دهعتم  رگا  ینعی ، دراد ؛ دـهعت  دروم 
جاودزا لوا ، رسمه  نذا  نودب  دناوتیم  تروص  نیا  رد  دنکنرایتخا ، مئاد  رـسمه  هک  تسا  هدش  دهعتم  طقف  رگا  یلو  دوشیم ؛ زین  تقوم 

زین تقوم  جاودزا  رگید  فرط  زا  تسین . مئاد  جاودزا  ینوناق  رظن  زا  نیا  نوچ  دـشاب ؛ ینالوط  رایـسب  ناـمز  رظن  زا  دـنچ  ره  دـنک ؛ تقوم 
. دنک یط  جاودزا  یمسر  رتافد  رد  تبث  رظن  زا  ار  ینوناق  تافیرشت  یتسیاب  دشاب و  تدم  هاتوک  دنچ  ره  تسا ، یمسر  یجاودزا 

؟ دیامن صاقت  دناوت  یم  وا  دش  هرداصم  قحان  هب  صخش  کی  لاوما  زا  یتمسق  ییاج  رد  رگا 

شسرپ

؟ دیامن صاقت  دناوت  یم  وا  دش  هرداصم  قحان  هب  صخش  کی  لاوما  زا  یتمسق  ییاج  رد  رگا 

خساپ

شیوخ قح  ینوناق  قیرط  زا  دناوتن  صخش  دشاب و  هدش  هرداصم  یعرـش  ینوناق و  لیلد  نودب  تموکح  تسد  هب  یـسک  لاوما  ًاعقاو  رگا 
. دیامن صاقت  طیارشلاعماج  دهتجم  نذا  اب  دناوتیم  تروص  نیا  رد  دیامن  افیتسا  ار 

؟  تسیچ ام  هفیظو  تسا ,  نیمز  یعدم  نآ  کلام  هرفن ,  تفه  تئیه  يوس  زا  نیمز  هعطق  کی  يراذگاو  زا  دعب 

شسرپ

؟  تسیچ ام  هفیظو  تسا ,  نیمز  یعدم  نآ  کلام  هرفن ,  تفه  تئیه  يوس  زا  نیمز  هعطق  کی  يراذگاو  زا  دعب 

خساپ

هلاسم لاح  نیع  رد  یلو  تسین ، عومسم  کلام  نآ  ياعدا  دیتسه و  کلام  امش  اعرش  دیاهدرک ، دابآ  ار  نآ  امـش  هدوب و  تاوم  نیمز  رگا 
هب رفن  کـی  تاـیه ، رد  نوچ  تسا ، دـییات  دروم  دـننکب ، طـباوض  قبط  هک  یمکح  ره  تسا . یـضارا  روما  هرفن و  تفه  تاـیه  هب  طوبرم 

. دراد تراظن  هیقف  یلو  هدنیامن  ناونع 

؟ درک يراذگ  هیامرس  یتکرش  رد  ناوت  یم  هنوگچ  ار  ریغص  لام 

شسرپ

؟ درک يراذگ  هیامرس  یتکرش  رد  ناوت  یم  هنوگچ  ار  ریغص  لام 

خساپ

عرش مکاح  فرط  زا  هک  یسک  ایو  دنشاب ) هتشاد  تایح  رگا  يردپ  دج  ای  ردپ  دننام   ) یعرش میق  زا  هزاجا  نودب  ریغص  لاوما  رد  فرـصت 
اب تسا  زاجم  وا  فرط  زا  هک  یـسک  ای  شدوخ و  میق  رگا  نیارباـنب  تسین . زیاـج  ریغـص  تحلـصم  تیاـعر  اـب  مه  نآ  هدـش  هداد  رارق  میق 
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J .} درادن لاکشا  دشاب  ریغص  تحلصم  هب  مه  راک  نیا  دهدب و  ار  ریغص  مهس  دنکتراجت و  ریغص  لاوما 

؟ دنمدقم کی  مادک  ردام  ردپ و  زا  تعاطا  رد  یقوقح  رظن  زا 

شسرپ

؟ دنمدقم کی  مادک  ردام  ردپ و  زا  تعاطا  رد  یقوقح  رظن  زا 

خساپ

هب تبـسن  تایاور  یـضعب  رد  هچرگ  تسین ، ردام  ردـپ و  قوقح  نیب  یقرف  تسا و  مزـال  دـنزرف  رب  رداـم  ردـپ و  مارتحا  قوقح و  تیاـعر 
J .} تسا هدش  دیکأت  رتشیب  ردام  مارتحا 

؟  تسا هنوگچ  حیقلت  لمع  زا  هدش  دلوتم  نادنزرف  تناضح )  ثرا ,   ) یقوقح تیعضو 

شسرپ

؟  تسا هنوگچ  حیقلت  لمع  زا  هدش  دلوتم  نادنزرف  تناضح )  ثرا ,   ) یقوقح تیعضو 

خساپ

هب تبـسن  نز  رهوش  و  تسا ؛ هفطن  بحاص  هب  قحلم  هکلب  دوشیمن  نز  نیا  رهوش  هب  قحلم  دـنزرف  درک  حـیقلت  یبنجا  هفطن  اـب  یـسک  رگا 
طایتحا دـیاب  ثرا  باـب  رد  دوشیم و  بوسحم  هچب  رداـم  هتفرگ  رارق  شمحر  رد  هفطن  هک  ینز  یلو  ددرگیم  بوسحم  هناـگیب  هچب  نیا 

J (.} هلیسولاریرحت ج 4 ص 471 ،) دوش

وغل یلک  روط  هب  ار  يراد  هدرب  تسا  شخب  یئاهر  يدازآ و  نید  هک  مالسا  ارچ  تسیچ ؟ مالـسا  رد  نآ  تیعورـشم  يراد و  هدرب  هفـسلف 
؟ تسا هدرکن 

شسرپ

وغل یلک  روط  هب  ار  يراد  هدرب  تسا  شخب  یئاهر  يدازآ و  نید  هک  مالـسا  ارچ  تسیچ ؟ مالـسا  رد  نآ  تیعورـشم  يراد و  هدرب  هفـسلف 
؟ تسا هدرکن 

خساپ

ماظن هزورما  هک  هنوگ  نامه  دـشاب . یم  یگنهرف و ...  یـسایس ,  يداصتقا ,  طیارـش  هعومجم  زا  یعبات  نارود  ره  رد  یعامتجا  ياه  ماـظن 
دنچ ات  تسا .  هدومن  باجیا  ار  نآ  صاخ  یگنهرف  یعامتجا ,  يداصتقا ,  طیارـش  تسا و  مکاح  ناهج  رد  ییامرفراک و ...  يرگراـک و 

رد یماـظن  چـیه  هک  يا  هنوـگ  هب  تسا ;  هدوـب  نارود  نآ  روـما  هرادا  يارب  بساـنم  شور  يراد  هدرب  ماـظن  ناـهج  یماـمت  رد  شیپ  نرق 
 . تسا هدوب  يراد  هدرب  هویش  زور , نآ  طیارـش  رد  هویـش  نیرت  بسانم  ور  نیا  زا  تسا .  هتـشادن  ار  نآ  ینیزگیاج  ناکما  زور  نآ  طیارش 
رد یساسا  رییغت  هکنیا  هب  هجوت  اب  زین  مالـسا  تسا .  جراخ  خساپ  نیا  لاجم  زا  هدرتسگ و  عیـسو و  رایـسب  عوضوم  نیا  ياه  هنیمز  یـسررب 
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تکرح تهج  دنچ  رد  نیناوق  عضو  اب  یلو  تشاذگ ,  هحص  هلئاسم  نیا  لصا  هب  نکمم ,  هن  هدوب و  يرورض  هن  زور  نآ  یعامتجا  متسیس 
عضو - 2 صاخ . دراوم  رد  زج  نآ  میرحت  و  نتفرگ ) هدـنب   ) قاقرتسا تیفیک  دروم  رد  نیناوق  عضو  اب  دارفا  قوقح  نیمأت  - 1 تسا :  هدرک 
عضو ناگدرب و  يزاسدازآ  هب  مدرم  بیغرت  - 3 هدرب .  کلام و  نیب  حیحـص  طباور  میظنت  ناگدرب و  قوقح  زا  تیاـمح  تهج  رد  نیناوق 

هب نانآ  هک  تخاس  مهارف  ناگدرب  يارب  ار  یطیارش  مالسا  عومجم  رد  قتع .)  طیارش  تارافک و  دننام   ) دوصقم نیا  لوصح  يارب  ینیناوق 
طاقن زا  يرایـسب  رب  کیلامم ))   )) تموکح اه  تدـم  یتح  دـنتفای و  تسد  یمالـسا  هعماج  رد  یـسایس  یملع و  مهم  تاجرد  تاـماقم و 

زا ار  ناگدرب  ناگدرب ,  یگدـنز  يارب  یفطاع  یناـسنا و  طیارـش  ندروآ  مهارف  اـب  مالـسا  تقیقح  رد  دـش . رادـیدپ  یمالـسا  ياـهروشک 
یم مالـسا  جورم  غلبم و  يدازآ ، اب  هارمه  دوخ  نطوم  هب  تشگزاـب  رد  ناـنآ  دومن و  یمالـسا  هعماـج  هب  نتـسویپ  هب  قاتـشم  اـیند  رـسارس 

لماوـع زا  یکی  املــسم " دوـشگ و  ار  ناـگدرب  يدازآ  هار  رگید  يوـس  زا  درک و  دودـسم  ار  دازآ  دارفا  ندــش  هدرب  هار  مالــسا  دــندش .
. دنا هدوب  نوناق  هدعاق و  نیمه  لومشم  نیب  نیا  رد  زین  اهزینک  تسا .  هدوب  هنیمز  نیا  رد  مالـسا  شقن  ناهج ,  رد  یگدرب  ماظن  ینوگرگد 
اب دنتـشگ , یم  یمالـسا  کلامم  دراو  يراـجت  تروص  هب  اـی  و  دـندش , یم  ریـسا  ناناملـسم  اـب  گـنج  رد  هک  رگید  ياـهروشک  زا  ناـنآ 

دندرک و یم  یگدنز  یمالـسا  هعماج  رد  مدرم  رگید  دننامه  نانآ  زا  يرایـسب  هدـش و  انـشآ  نآ  شخب  تاجن  يایازم  یمالـسا و  گنهرف 
زینک ام  همئا  زا  یخرب  ردام  هک  مینادـب  تساجب  دـیدرگ . یم  نآ  کـلام  هب  تیمرحم  بجوم  دوب و  جاودزا  دـقع  مکح  رد  زینک  تیکلاـم 
هتکن نیا  هب  هجوت  اما  دشاب . یم  هدرتسگ  رایـسب  هلوقم  نیا  رد  نخـس  تسا .  هدوب  یمور  يزینک  زین  جع )   ) نامز ماما  ردام  یتح  دنا , هدوب 
ناونع هب  مالسا  اب  گنج  رد  یناسک  هک  تسا  يدروم  تسا  زینک ) هدنب و  نتفرگ   ) قاقرتسا زوجم  مالـسا  رد  هک  یلماع  اهنت  هک  تسا  مهم 
هکلب تسا  هدرکن  هدنسب  مه  دح  نیا  هب  زاب  تسا و  هدیزرو  رفک  نامحر  دنوادخ  هب  هک  یسک  تسا  حضاورپ  دنشاب و  هدش  ریسا  قح  نید 
تایح قح  مالـسا  کل ,  ذعم  تسا !؟  یهلا  لضفت  يور  زا  زج  ندش ,  لئاق  هورگ  نیا  يارب  تایح  قح  ایآ  دیامن . یم  هزرابم  قح  نید  اب 
يدازآ زا  هک  يدارفا  نیا  دیاب  نکل  تسا ,  هتسنادن  اور  گنج  هکرعم  رد  يریگرد و  تدش  رد  زج  ار  ریسا  نتشک  هدرک ، نیمضت  ار  نانیا 
تیلاعف هریاد  تسا ,  هتـسج  تکرـش  نآ  هب  نینمؤم  ادـخ و  نید  هیلع  دربن  رد  هدومن  ماـیق  ادـخ  نید  هیلع  هدومن  هدافتـسا  ءوس  دوخ  لـمع 

نیا ققحت  يارب  تسا و  هدومن  هئارا  نانآ  ییاهر  يارب  مالسا  رد  يرایـسب  ياه  هزومآ  نیا  دوجو  اب  ددرگ . دودحم  اهنآ  يدازآ  ناشیاه و 
ج 12 یبرع )  ) ج 6 ییابطابط ، همالع  نازیملا ، ریسفت  - 1 ك :  رتشیب ر .  هعلاطم  يارب  تسا .  هداد  رارق  يدایز  رایـسب  شاداپ  زین  اه  هزومآ 
یناجنز 3- يوسوم  یگدرب ,  يدازآ ,  هلأسم  مالـسا و  - 2 نتفرگ ) یگدرب  یگدرب و  هرابرد  ینخس   ) ات 120 تیآ 116  لیذ  یسراف ، ) )

رکف رادیب  ناتـساب ,  مور  رد  يراد  هدرب  مراکم 5 - رـصان  ینید ,  ياه  هدروآرف  ینامرک 4 - یتجح  مسیـسکرام ,  ات  میدق  مور  یگدرب  زا 
یجریا قداص  مالسا ,  رد  یگدرب  یمارگ 8 - یلع  دمحم  یگدرب ,  هب  یهاگن  يرشبم 7 - هللادسا  رشب , قوقح  - 6

زاین ردام  یحور  ياه  تبحم  ردام و  هب  لافطا  ای  درادن و  هفطاع  ردام  رگم  دوش ، یم  راذـگاو  ردـپ  هب  لافطا  یتسرپرـس  تناضح و  ارچ 
؟ دنرادن

شسرپ

زاین ردام  یحور  ياه  تبحم  ردام و  هب  لافطا  ای  درادـن و  هفطاع  ردام  رگم  دوش ، یم  راذـگاو  ردـپ  هب  لافطا  یتسرپرـس  تناـضح و  ارچ 
؟ دنرادن

خساپ

رد الثم  نآ . دعب  کی  هیواز و  کی  رد  هن  دومن  هظحالم  ماکحا  هعومجم  رد  دیاب  ار  نآ  ینورد  طباور  هداوناخ و  دروم  رد  مالـسا  ماکحا 
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زا هچرگ  ایناث  تسا . هدش  هداهن  وا  شود  رب  زین  هنیزه  نیم  ات  هقفن و  قح  نوچ  هدش ؛ هتشاذگ  درم  شود  رب  یتسرپرس  تیالو و  قح  مالسا 
اعون هکياهنوگ  هب  دراد  رداـم  هب  يدـیدش  یگتـسباو  دـنزرف  یناور  یحور و  رظن  زا  یلو  تسا  یتازاـیتما  ياراد  درم  قوـقح  یخرب  هبنج 

وا تیاعر  تمرح و  ظفح  ردام و  دروم  رد  هک  ییاهشرافـس  اثلاث  دننکیم . ظفح  وا  اب  ار  دوخ  طباور  دننامیم و  ردام  رانک  رد  نادـنزرف 
لح یعون  هب  دیاب  هرخالاب  دـنزرف  یتسرپرـس  رـس  رب  عازن  هل  اسم  اعبار  تسین . تسا  هدـمآ  ردـپ  دروم  رد  هچنآ  اب  هسیاقم  لباق  تسا  هدـش 
رفن کی  رایتخا  رد  هک  تسین  نیا  زج  یهار  ییادـج  ضرف  رب  نوچ  ردـپ ؛ رایتخا  رد  ای  تشاذـگ و  ردام  رایتخا  رد  ار  دـنزرف  دـیاب  ای  دوش 

. تسا هتـسناد  ردـپ  یتسرپرـس  تحت  ار  وا  دراوم  رگید  رد  ردام و  تناضح  تحت  ار  دـنزرف  یـصاخ  عطاقم  رد  مالـسا  نیب  نیا  رد  دـشاب .
دوخ یگدنز  هار  دـناوتب  ات  هدومن  دازآ  ار  وا  رگید  يوس  زا  یلو  ددرگ  ردام  شجنر  بجوم  تسا  نکمم  عوضوم  نیا  يدراوم  رد  هچرگ 

دوجو یلقع  لکـشم  چیه  ردپ ،»  طسوت  هچب  يرادهگن   » مکح رد  دیامن . یلاخ  هناش  دوخ  تیلو  وسم  زا  دـناوتن  زین  درم  دـنک و  باختنا  ار 
هب یگلاس  ود  ات  ار  رسپ  یگلاس و  تفه  ات  ار  رتخد  يرادهگن  قح  مالـسا  تسا . هدش  هتفرگ  رظن  رد  زین  یمهم  ياهتحلـصم  هکلب  درادن ؛

يرادهگن درم ) طسوت  نآ  هنیزه  تخادرپ  اب   ) اهنس نیا  ات  ار  دوخ  رتخد  ای  رـسپ  دـناوتیم  دـشاب  لیام  رداـم  رگا  ینعی ، تسا ؛ هداد  رداـم 
یفطاع زاین  جوا  هک  ارچ  تسا ؛ هدش  یفطاع  یتیبرت و  لئاسم  تاعارم  مه  مکح  نیا  رد  تسا . نیفرط  قفاوت  رب  فقوتم  نآ  زا  دعب  دـنک و 

لیکـشت رد  دوبیم ، نز  هدـهع  رب  هشیمه  اههچب  يرادهگن  رگا  هک  ارچ  نز ؛ تلحـصم  تاعارم  مه  تسا و  اهنس  نیا  رد  رداـم  تبحم  هب 
، دوخ یگدنز  رد  تسکش  نیلوا  اب  هک  تسین  نز  کی  حالص  املسم  تشگیم و  داجیا  یناوارف  تالکـشم  يو  ددجم  جاودزا  یگدنز و 

دنزرف باستنا   - 3 ددرگ . ناوارف  ياهيراوشد  اهیتخس و  لمحتم  دنامب و  مورحم  تبحمُرپ  مرگ و  یگدنز  کی  نتـشاد  زا  هشیمه  يارب 
نیا هکنآ  اب  دیامنیم . بوسنم  ربمایپ  هب  ار  س )  ) ارهز ترـضح  نادنزرف  دیجم  نآرق  هکنانچ  تسا  ناسکی  یعرـش  رظن  زا  ردام  ردـپ و  هب 

زا وا  باستنا  هکنآ  لاح  دـناد  یم  (ع ) میهاربا دـنزرف  ار  (ع ) یـسیع نینچمه  مکانبا .) انانبا و  هلهاـبم و  هیآ   ) تسا رداـم  فرط  زا  باـستنا 
ردـپ زا  ار  لیماف  هک  تسا  نآ  یلعف  تاراـبتعا  هعماـج و  هزورما  مسر  هچرگ  تسا  ناـسکی  ود  ره  هب  باـستنا  نیارباـنب  تسا . رداـم  قیرط 

. دنریگیم

ار دوخ  هدش  عیاض  قح  دناوت  یم  وا  ایآ  هدرک  راک  نیا  هب  مادقا  یحور  ناماسبان  طیارش  رد  هدوب و  لزنم  هدنشورف  مردام  هکنیا  هب  هجوت  اب 
هدافتـسا ءوس  مردپ  دوبن  زا  دندرکن و  لمع  هیلوا  همانلوق  دادرارق  قبط  اهنآ  اریز  ؟  دریگب لزنم  لوپ  تخادرپ  رد  رادـیرخ  ریخات  رطاخ  هب 

اریز دندومن 

شسرپ

ار دوخ  هدش  عیاض  قح  دناوت  یم  وا  ایآ  هدرک  راک  نیا  هب  مادقا  یحور  ناماسبان  طیارش  رد  هدوب و  لزنم  هدنشورف  مردام  هکنیا  هب  هجوت  اب 
هدافتـسا ءوس  مردـپ  دوبن  زا  دـندرکن و  لمع  هیلوا  همانلوق  دادرارق  قبط  اهنآ  اریز  ؟  دریگب لزنم  لوپ  تخادرپ  رد  رادـیرخ  ریخات  رطاـخ  هب 

. درب یم  رس  هب  نادنز  رد  مردپ  اریز  دندومن 

خساپ

دروخرب  ) تازاجم هک  تسا  یفلخت  کی  افرـص  تابثا  تروص  رد  دـیتشون ، امـش  هک  هچنآ  بسح  همانلوق  داـفم  هب  ناـنآ  ندرکن  لـمع  ، هن
تسا روآ  فسأت  هچرگ  امش ، ردپ  تبیغ  زا  هدافتسا  ءوس  هلأسم  درادن . هلماعم  نیا  تحـص  رد  يریثأت  دراد و  دوخ  هب  صوصخم  ییاضق )

. یقوقح يارجا  تنامض  دقاف  تسا و  یقالخا  هلأسم  کی  یلو 

مردام يارب  مناوت  یم  هدومن  میظنت  نم  مانب  ار  لزنم  هراجا  دادرارق  رابجا  هب  مه  هاـگنب  مدوب و  هلماـعم  نیا  نیدـهاش  ءزج  هک  نم  اـیآ 
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؟ دنتشاذگ هالک  ار  مردام  رس  هک  منک  تیاکش  رادیرخ  هاگنب و  زا  یتح  و  ؟  مهد تداهش 

شسرپ

مرداـم يارب  مناوـت  یم  هدوـمن  میظنت  نم  ماـنب  ار  لزنم  هراـجا  دادرارق  راـبجا  هب  مه  هاـگنب  مدوـب و  هلماـعم  نیا  نیدـهاش  ءزج  هک  نم  اـیآ 
؟ دنتشاذگ هالک  ار  مردام  رس  هک  منک  تیاکش  رادیرخ  هاگنب و  زا  یتح  و  ؟  مهد تداهش 

خساپ

تابثا ار  نارادـیرخ  ای  هاگنب  بیرف  لافغا و  رابجا و  رگید  دوهـش  هب  دانتـسا  اـب  دـیناوتب  رگا  تسین . عومـسم  عفن  يذ  ناگتـسب  تداهـش  هن 
. دشاب دیفم  امش  يارب  دناوت  یم  دینک ،

رارق نایز  ررض و  فاحجا و  دروم  ناشردام  هکنیا  رب  ینبم  دنشاب  هتـشاد  ییاعدا  دنناوت  یم  دنـشاب  یم  ریغـص  هک  مردام  ياه  هچب  رگید 
هب مادقا  نادنزرف  عالطا  نودب  بسانم  هیحور  نتشادن  نادنز و  رد  ردپ  ندوب  ردپ و  دوبن  لیالد  هب  هدش و  عیاض  وا  نادنزرف  قح  هتفرگ و 

تسا هدرک  لزنم  شورف 

شسرپ

رارق نایز  ررـض و  فاحجا و  دروم  ناشردام  هکنیا  رب  ینبم  دنـشاب  هتـشاد  ییاعدا  دنناوت  یم  دنـشاب  یم  ریغـص  هک  مردام  ياه  هچب  رگید 
هب مادقا  نادنزرف  عالطا  نودب  بسانم  هیحور  نتـشادن  نادنز و  رد  ردپ  ندوب  ردپ و  دوبن  لیالد  هب  هدش و  عیاض  وا  نادنزرف  قح  هتفرگ و 

ناشردام دوخ و  قح  هب  ندیـسر  راتـساوخ  دـنا  هدـیمهف  هک  ـالاح  دـنا و  هتـشادن  ربخ  عوضوم  نیا  زا  نادـنزرف  تسا و  هدرک  لزنم  شورف 
. دنتسه

خساپ

ياه هچب  ناشیا  روضح  رد  و  تسا ) هدوب  يروص  امـش  ردام  تیکلام  هک  نآ  ولو   ) تسا ناتردام  قح  ناتردام ، هب  قلعتم  کلم  راـیتخا  هن ،
يرابتعا اهنآ  عالطا  مدع  ای  عالطا  الـصا  تسین و  طرـش  هلماعم  زا  نانآ  عالطا  اذل  دنـشاب و  هتـشاد  دنناوت  یمن  ییاعدا  چیه  ریبک  ریغص و 

. درادن

میسیونب تساوخداد  رد  ار  نآ  میناوت  یم  ام  ایآ  تسا و  هدوب  حیحـص  هلماعم  نیا  ایآ  دشاب  یمن  بسک  هناورپ  ياراد  هاگنب  هکنیا  هب  هجوت  اب 
مزال دریگب  ار  ام  فرط  دنک و  عافد  ام  زا  دناوت  یم  هاگنب  ایآ  تسا و  هدوب  راد  هاگنب  رادیرخ و  مردام و  هدنب و  هلماعم  نیدهاش  نمـض  رد  ؟

رکذ ا هب 

شسرپ

تـساوخداد رد  ار  نآ  میناوت  یم  اـم  اـیآ  تسا و  هدوب  حیحـص  هلماـعم  نیا  اـیآ  دـشاب  یمن  بسک  هناورپ  ياراد  هاـگنب  هکنیا  هب  هجوـت  اـب 
ار ام  فرط  دنک و  عافد  ام  زا  دناوت  یم  هاگنب  ایآ  تسا و  هدوب  راد  هاگنب  رادیرخ و  مردام و  هدنب و  هلماعم  نیدـهاش  نمـض  رد  ؟  میـسیونب

هدرکن تخادرپ  ار  لوپ  ررقم  عقوم  رد  رادـیرخ  نوچ  میتسه و  لزنم  نایز  ررـض و  ناربج  راتـساوخ  طقف  ام  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  دریگب 
. میتسه تسا  ناموت  نویلیم  ات 3  دودح 2  هک  ررض  نآ  هب  ندیسر  راتساوخ  میدش و  ررض  راجد  ام  تسا 
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خساپ

اب هک  نیا  رد  هچرگ  دیراد  نآ  تحص  هب  فارتعا  هک  ءاضما  نامه  فرص  هب   ) امـش تیاضر  امـش و  ياضما  اب  نوچ  تسا  حیحـص  هلماعم 
نالطب يارب  یهار  دیراد ) ضارتعا  نآ  هب  امش  هن ؟ ای  رادیرخ  تادهعت  ماجنا  هب  هدوب  طورشم  هک  نیا  ای  هن و  ای  هدوب  امـش  یعقاو  تیاضر 

اب تیاکش  نیا  هک  تسا  نیا  راک  تیعقاو  دوش . یم  همیرج  امش  تیاکـش  اب  نآ  هطـساو  هب  هدرک و  فلخت  یهاگنب  هلب ، تسین . هلماعم  نآ 
. دسرب تسا  امش  رظن  دروم  هک  یماجنارس  هب  هک  تسا  دعبتسم  رایسب  ام  رظن  هب  دیدرک ، رکذ  امش  هک  یفصو  نیا 

؟ دینک نایب  ار  مالسا  رد  هقفن  یقوقح  لئاسم 

شسرپ

؟ دینک نایب  ار  مالسا  رد  هقفن  یقوقح  لئاسم 

خساپ

یقوقح و حالطـصا  رد  تسا . شاعم  جاتحیام  يزور و  دـنک ، یم  دالوا  لایع و  هنیزه  هچنآ  یجرخ ، جرخ : هنیزه . ینعم  هب  تغل  رد  هقفن :
یم رارق  رظن  دم  دعب  ود  رد  هقفن  یقوقح  لیاسم  تسا . زاین  دروم  مزال و  یگدنز  نارذگ  يارب  هک  هچنآ  یگدنز و  هنیزه  يانعم  هب  یهقف 

طیارـش و دـنراد و  هقفن  هبلاطم  تفایرد و  قح  هک  یناسک  دنتـسه و  نآ  تخادرپ  هب  فلکم  هک  یناسک  هقفن و  تخادرپ  هفیظو  . 1 دریگ :
یلع هک  یناـسک  ینعی  قوف  هفیظو  زا  فلخت  يارجا  تنامـض  . 2 دوش . یم  یـسررب  یندـم  قوقحرد  لئاسم  نیا  اهنآ ، زا  کی  ره  دودـح 

دنناوت یم  یتامادـقا  هچ  قح  يذ  دارفا  دراد و  ییاهدـمایپ  هچ  تروص  نیا  رد  دـننز ، زاـب  رـس  نآ  زا  هقفن  تخادرپ  هب  ندوب  فـلکم  مغر 
هقفن هک  تشاد  هجوت  دیاب  هقفن  یندم  قوقح  ثحب  رد  دوش . یم  ثحب  ازج ) قوقح   ) یمالـسا تازاجم  نوناق  رد  لئاسم  نیا  دنهد ، ماجنا 

هتفرگرب هک  یندم  ینوناق  داوم  هب  لاجم  نیا  رد  ام  نادنواشیوخ .) ناگتـسب و   ) براقا هقفن  . 2 رسمه ، هقفن  . 1 دریگ : یم  قلعت  هتسد  ود  هب 
قوقح ياه  باتک  هب  دـیناوت  یم  ثحابم  نیا  لیـصفت  تایئزج و  رتشیب  مهف  يارب  اما  مینک  یم  هراـشا  تسا  اـهقف  روهـشم  هیماـما و  هقف  زا 

 - 147 و 393 صص 136 -  یماما ، هللادسا  رتکد  ییافص و  نیسح  دیس  رتکد  هداوناخ ،» قوقح  رصتخم  : » هلمج زا  دییامن  هعجارم  هداوناخ 
.411

ضرف هب  هشب  هداد  قالط  قح  طورشم  هک  تسه  نیا  ناکما  ایا  هدیم و  نانز  هب  یتازایتما  تارایتخا و  هچ  قالط  قح  هک  هنیا  مراد  هک  یلاوس 
؟ هنک یشوپ  مشچ  هیرهم  زا  تساوخ  الط ق  نز  رگا  هکنیا 

شسرپ

هب هشب  هداد  قالط  قح  طورـشم  هک  تسه  نیا  ناکما  ایا  هدـیم و  ناـنز  هب  یتازاـیتما  تاراـیتخا و  هچ  قـالط  قح  هک  هنیا  مراد  هک  یلاوس 
؟ هنک یشوپ  مشچ  هیرهم  زا  تساوخ  الط ق  نز  رگا  هکنیا  ضرف 

خساپ

سپ دهدب . قالط  ار  دوخ  نز  دناوت  یم  درم  دشاب و  یم  درم  تسدب  یندـم  نوناق  هدام 1133  قبط  یقوقح  رظن  زا  یعرش و  رظن  زا  قالط 
دنک حرطم  تسا  لوـقعم  فراـعتم و  هک  یطورـش  دـقع  نمـض  رد  دـناوت  یم  نز  هتبلا  تسا  درم  صتخم  زاـیتما  نیا  قـح و  نیا  ادـتبا  رد 
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( دننک یم  طورش  نآ  تیاعر  هب  مزلم  ار  دوخ  دننک و  یم  ءاضما  نیفرط  هک  تسا  جردنم  مه  جاودزا  یمسر  دنـس  رد  طورـش  زا  یـضعب  )
ای رهم  لذب  هب  یطبر  هیضق  نیا  دشاب و  قالط  لامعا  رد  لیکو  دوخ  جوز  فرط  زا  دناوت  یم  نز  دنکن  لامعا  ار  طورش  نآ  درم  رگا  لاح 

هیرهم نز  هکنیا  ولو  تسا  درم  فرط  زا  قالط  دوبن , قالط  لامعارد  لیکو  جوز  فرط  زا  نز  ، دقع نمض  رد  رگا  اما  درادن . مه  رهم  ذخا 
نوناق ساسا  رب  هتبلا  دوخ . رـسمه  تیاضر  اب  رگم  دریگب  قالط  دـناوت  یمن  دـهدب  دوخ  جوز  هب  رهم  زا  رتشیب  يزیچ  اـی  دـشخبب و  ار  دوخ 

یکیدزن زا  هک  تشاد  دهاوخ  قح  نز  ددرگ  یتبراقم  ضارما  زا  یکی  هب  التبم  دقع  زا  دعب  رهوش  هاگره  ناریا ؛ یمالـسا  يروهمج  یندم 
و دیامن . دقع  خسف  لامعا  دناوت  یم  دوش  لصاح  درم  يارب  یلـسانت  تلآ  ندوب  عوطقم  ننع و  ءاصخ و  لثم  یبویع  ای  دیامن و  عانتما  وا  اب 

دناوت یم  نز  هقفن ، نادـب  وا  مازلا  همکحم و  مکح  ءارجا  ناـکما  مدـع  هقفن و  نداد  زا  رهوش  فاکنتـسا  تروص  رد   » هدام 1129 قبط  زین 
رب زین  و  هقفن . نداد  زا  رهوش  زجع  تروص  رد  تسا  نینچمه  دیامن . یم  قالط  هب  رابجا  ار  رهوش  مکاح  دنک و  عوجر  مکاحب  قالط  يارب 

هعجارم و عرـش  مکاح  هب  دناوت  یم  يو  دشاب ، هجوز  جرح  رـسع و  بجوم  تیجوز  ماود  هک  یتروص  رد  یندـم  نوناق  هدام 1130  ساسا 
یتروص رد  دیامن و  قالط  هب  رابجا  ار  جوز  دناوت  یم  هاگداد  دوش ، تباث  همکحم  رد  روکذم  جرح  رـسع و  هچنانچ  دنک . قالط  ياضاقت 

ار دوخ  رهم  رگا  هک  دنک  طرـش  دقع  نمـض  رد  دناوت  یمن  نز  و  دوش . یم  هداد  قالط  عرـش  مکاح  نذا  هب  هجوز  دـشابن  رـسیم  رابجا  هک 
درم اب  قالط  قح  مه  زاب  تارابم  قالط  رد  هچ  یعلخ و  قالط  رد  هچ  اریز  تسا  لطاب  یطرـش  نینچ  اریز  دـشاب  وا  اـب  قـالط  قح  دـشخبب 

رد دناوت  یم  نز  روکذم . ینوناق  داوم  لامعا  تروص  رد  رگم  دوش . یمن  وا  قالط  قاقحا  بجوم  دوخ  هیرهم  زا  نز  یشوپ  مشچ  تسا و 
معا دوخ -  نداد  قالط  رد  دوخ , رهوش  فرط  زا  لزعالب  لیکو  هک :  دیامن  طرـش  يرگید )  مزال  دقع  نمـض  رد  ای  و   ) حاکن دقع  نمض 

, دـیرخ زیگنا , هدـسفم  ریغ  دـیدزاب  دـید و  محر ,  هلـص  يارب   ) لزنم زا  فراعتم  جورخ  قح  زین  دـشاب و  علخ -  نئاـب و  یعجر ,  قـالط  زا 
. دشاب هتشاد  ار  راک و )... لیصحت , 

هدرک جاودزا  هک  تسا  یلاس  ود  مشاب .  یم  هاگشناد  سردم  بناجنیا  دییامرف .  ییامنهار  ار  بناجنیا  هکنیا  زا  مرازگساس  رایسب  مارتحا ،  اب 
مه لغاش  هک  بناجنیا  مناخ  هنافساتم  هکنیا  هتشاد و  یساسا  لکشم  کی  نونکات  یگدنز  لوا  زور  زا  هنافساتم  مرادن .  يدنزرف  مه  نونک  ات  و 

دشاب ص یم 

شسرپ

جاودزا هک  تسا  یلاس  ود  مشاب .  یم  هاگـشناد  سردـم  بناجنیا  دـییامرف .  ییامنهار  ار  بناجنیا  هکنیا  زا  مرازگـساس  رایـسب  مارتحا ،  اـب 
بناجنیا مناخ  هنافساتم  هکنیا  هتـشاد و  یـساسا  لکـشم  کی  نونکات  یگدنز  لوا  زور  زا  هنافـساتم  مرادن .  يدنزرف  مه  نونک  ات  هدرک و 

نونکات يا  هویش  چیه  هب  دهد و  یم  شحف  ما  هداوناخ  بناجنیا و  هب  زور  ره  دنک و  یمن  تیاعر  ار  مالک  تنایص  دشاب  یم  مه  لغاش  هک 
هب تسا  رتهب  هک  ماهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  دـنک .  یم  رارکت  راـب  اـه  هد  زور  ره  ار  مرفنتم  امـش  زا  هژاو  منک .  باـجم  ار  ناـشیا  ما  هتـسناوتن 
هام رد  لایر  بناجنیا 3500000 قوقح  میآ .  یمن  رب  هدهع  زا  العف  بناجنیا  هک  تسا  هکـس  ناشیا 250  هیرهم  منک .  رکف  قالط  عوضوم 

یلاجم نونکاـت  مرادـن و  یعـالطا  هنوگ  چـیه  عوضوم  نیا  فیکو  مک  زا   . مزادرپب یـصالخ  يارب  غلبم  نیا  یماـمت  مرـضاح  یتح  هدوب و 
تاعوضوم حرط  عوضوم و  زیمآ  تملاسم  لح  اب  طابترا  رد  هک  منک  یم  شهاوخ  امـش  زا  منک .  هعلاطم  اطوسبم  ار  قالط  باـب  اـت  هدوبن 

منیب یم  هتفر  تسد  زا  ار  دوخ  تیصخش  راقو و  یمامت  تدم  نیا  رد  درادن . دوجو  یمود  هار  هجو  چیه  هب  هک  دییامرف  يراددوخ  یقالخا 
نیا دوخ  ناش  رد  هک  ارچ  ما  هدادـن  ار  ناشیا  هب  یتمرح  یب  هزاجا  دوخ  هب  نونکات  تسا  رکذ  ناـیاش  هاگـشناد .  رد  نآ  فـالخ  تسرد  و 

هچ یـساسا  لکـشم  نیا  هب  تیاـنع  اـب  هیرهم و  تخادرپ  رد  بناـجنیا  نکمت  مدـع  هب  هجوـت  اـب  لاـحره  هـب  مـناد .  یم  یخـس  ار  اـهراتفر 
تخادرپ هناهام  ار  هیرهم  مناوت  یم  ایآ  متـسین .  مناخ  نیا  قوقح  عییـضت  رکف  رد  بناجنیا  انمـض  دراد .  دوجو  بناـجنیا  يارب  يراـکهار 

مناوت یم  ایآ  مبای ؟ یـصالخ  ناشیا  رانک  رد  یگدـنز  زا  هناهام و  قوقح  تخادرپ  اب  هراجا  ناشیا  يارب  ار  يا  هناـخ  مناوت  یم  اـیآ  منک ؟ 
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میظنت اـب  اـیآ  دراد .  دوـجو  یهار  هیرهم  ندوـب  هبلاطملادـنع  مغریلع  ناریا  یقوـقح  نیناوـق  رد  اـیآ  منک ؟ تیاکـش  ناـشیا  زا  هاـگداد  رد 
ادج مناخ  نیا  زا  هنوگچ  ات  دییامرف  ییامنهار  ار  بناجنیا  افطل  دـبای ؟  یم  تیعوضوم  مه  نتفر  نادـنز  نکمت  مدـع  قالط و  تساوخداد 

 . موش

خساپ

هب تسخن  ام  امـش ، رظن  مغریلع  دـیتسه ، هجاوم  نآ  اب  هک  یگداوناخ  لکـشم  زا  فسات  زاربا  امـش و  اب  طابترا  زا  يدنـسرخ  راـهظا  نمض 
دنناوت یم  شرـسمه  رد  یلیماف ) ای  یبهذم و  یقالخا ، یملع ،  ) فلتخم لیالد  هب  هک  يدارفا  قیرط  زا  ولو  شزاس  ناکما  یقالخا و  مهافت 

ياهدمایپ اریز  دشابن  نآ  زج  يا  هراچ  چیه  هک  تسا  يرارطضا  جورخ  هار  یلو  تسا  زیاج  قالط  هچرگ  نوچ  دنـشاب ، هتـشاد  مالک  ذوفن 
لاح ره  رد  ینتشادن . تسود  ضوبغم و  رایسب  یلالح  یلو  زیاج  تسا و  لالح  قالط  ور  نیا  زا  دراد ، نیفرط  تایحور  رد  هژیوب  يرایـسب 

، دیوش ناترسمه  هب  يرگمتـس  یقالخادب و  يریگ و  ماقتنا  راچد  ریـسم  نیا  رد  هکنیا  زا  ادخ  هب  ندرب  هانپ  اب  دیدش ، راک  نیا  هب  راچان  رگا 
اجکی ار  ناترـسمه  هیرهم )  ) ضرق نید و  نیا  دیناوتب  هک  یلاوما  ییاراد و  اتقیقحرگا  . 1 تسا : ریز  حرش  هب  امش  تالاوئس  کیاکی  خساپ 

امش دومن . دهاوخ  یطاسقا  ار  هیرهم  امش  یتفایرد  قوقح  نازیم  ساسا  رب  هاگداد  دینک ، تابثا  هاگداد  رد  ار  هلاسم  نیا  دیناوتب  دیزادرپب و 
نآ كرادـم  دـهاوش و  هلدا و  هئارا  اب  دـیهدب و  هیرهم ) تخادرپ  زا  یناوتان   ) راسعا تساوخرد  حالـص ) يذ   ) لحم هاگداد  هب  دـیناوت  یم 

تروص رد  تاـبثا ، ناـمز  اـت  هتبلا  دوش . یم  لـح  دـیدرک  ناـیب  امـش  هک  هب  امـش  لکـشم  تاـبثا  تروص  رد  دـینک ، تاـبثا  هاـگداد  يارب 
ندومن ینادنز  مکح  دـناوت  یم  هاگداد  دـیزادرپب ، ار  هیرهم  دـیهاوخ  یمن  یلو  دـیراد  یلاوما  امـش  هکنیا  ياعدا  ناترـسمه و  تساوخرد 

يوس زا  هیرهم  تخادرپ  . 2 دنک . رداص  دینک ، تابثا  ار  دوخ  راسعا  دـهاوش ، كرادـم و  هئارا  اب  امـش  هک  ینامز  ات  تقوم و  روطب  ار  امش 
اذـل تسین . نآ  اب  مزالم  ای  قالط  يانعم  هب  هاگداد  يوس  زا  تخادرپ  هب  مازلا  ای  ناترـسمه و  يوس  زا  هیرهم  تخادرپ  تساوخرد  اـی  اـمش 
لاح هب  ار  ناشیا  هتبلا  دینک و  هیهت  ناشیا  يارب  يا  هناخ  دـیناوت  یم  دـنک ، یم  یقالخادـب  هچنانچ  رگا  دـینک و  یگدـنز  مه  اب  دـیناوت  یم 

ینعی دـشاب  هتـشاد  ار  تالکـشم  یخرب  دـماشیپ  راـظتنا  دـیاب  اـتعیبط  دـشابن ، ریذـپ  هظعوم  رگا  قالخادـب  ناـسنا  نکیلو  دـیراذگناو  دوخ 
دیناوتب هک  یتروص  رد  . 3 دنک . یم  لیمحت  دوخ  رب  هتساوخان  ار  اه  تیدودحم  يرـس  کی  دیا  هدومرف  امـش  هک  قالخا  نیا  اب  ناترـسمه 

زوشن و لیلدب   ) هقفن بوجو  مدع  دننام  ییاه  تازاجم  ای  اهتیدودحم و  یخرب  يارب  هار  دـینک ، تابثا  ار  ناشیا  نداد  مانـشد  یقالخادـب و 
. دیاشگ یم  قالط  مکح  رودص  تساوخرد  شریذپ  رد  لیهست  ای  ترشاعم و  نسح  زا  يراددوخ  و  ینامرفان )

؟ دراد تیعوضوم  طاسقا  هب  تخادرپ  ایآ  تسیچ ؟  فیلکت  دزادرپب  ادقن  ار  نز  هیرهم  قالط  روظنم  هب  دـناوتن  درم  هک  یتروصرد  مالـس ،  اب 
؟ دنک یم  مکح  هاگداد  هنوگچ 

شسرپ

تیعوضوم طاـسقا  هب  تخادرپ  اـیآ  تسیچ ؟  فیلکت  دزادرپـب  ادـقن  ار  نز  هیرهم  قـالط  روظنم  هب  دـناوتن  درم  هک  یتروصرد  مالـس ،  اـب 
؟ دنک یم  مکح  هاگداد  هنوگچ  دراد ؟

خساپ

تقادـص تابثا  یـسنج و  تاعتمت  یخرب  لباقم  رد  یهدـب و  مسا  هتبلا  تسا  رهوش  هیلع  رـسمه و  عفن  هب  یهدـب  نید و  کی  هیرهم  يرآ ,
چیه هکنا  ولو  جاودزا  دقع  درجم  هب  هکلب  درادن , قالط  هب  یطبر  هیرهم  هک  تشاد  هجوت  یتسیاب  تسا . هداوناخ  مرگ  نوناک  لیکشت  يارب 
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یم تباث  نز  عفن  هب  یعطق  تروص  هب  هیرهم  فصن  ندش  رـسمه  زا  لبق  هتبلا  دیا , یم  درم  هدهع  هب  دـشاب , هدـشن  رارقرب  زین  یـسنج  طبار 
لاوما فیقوت  ياضاقت  دناوت  یم  شرـسمه  دزادرپب , دقن  تروص  هب  ار  هیرهم  تسناوتن  يرهوش  رگا  لاح , هیرهم .  مامت  نا  زا  سپ  دوش و 

مکح رودص  ياضاقت  هاگداد  زا  دناوت  یم  رهوش  نیا  دوجو  اب  دـیامنب . ار  وا  سنج  ياضاقت  هیرهم  همه  تخادرپ  ینامز  ات  دـیامنب و  ار  وا 
ررقم هاگداد  هک  ینازیم  هب  نکیل  دوش و  یم  فاعم  تازاجم , سیبح و  زا  تابثا , تروص  رد  هک  دـیامن  یتسدـگنت ) يرادان و   ) راـسعا هب 

. دزادرپب ار  هیرهم  طاسقا , یط  دیاب  دنک  یم 

اب قالط  قح  مالسا  رد  تلع  هچ  هب  سپ  دنرادن  مه  رب  يرترب  دنربارب و  مه  اب  اهناسنا  تسا  هدومرف  دنوادخ  هک  نآرق  هیآ  نآ  هب  هجوت  اب  1 ـ
؟ تسا هدش  هداد  رارق  درم 

شسرپ

قالط قح  مالـسا  رد  تلع  هچ  هب  سپ  دنرادن  مه  رب  يرترب  دنربارب و  مه  اب  اهناسنا  تسا  هدومرف  دنوادخ  هک  نآرق  هیآ  نآ  هب  هجوت  اب  1 ـ
؟ تسا هدش  هداد  رارق  درم  اب 

خساپ

یثناوا رکذ  نم  احلاص  لمع  نم  . » تسا هدرک  دیکأت  هلئـسم  نیا  هب  يدایز  تایآ  رد  دنوادخ  اذل  دنکرتشم  مه  اب  تیناسنا  ثیح  زا  اهناسنا 
درم ای  دشاب  نز  هک  درادـن  یقرف  دـهدب  ماجنا  حـلاص  راک  هک  یـسک  نوملعی » اوناکام  نسحاب  مهنیزجنل  هبیط و  هویح  هنییحنلف  نمؤم  وه  و 

هک يراک  نآ  زا  رتهب  هب  میهد  یم  رجا  اهنآ  هب  هزیکاپ و  یتایح  هب  مینک  یم  هدنز  ار  اهنآ  ام  دنشاب  هتـشاد  نامیا  هک  تسا  نآ  كالم  هکلب 
. دـنربارب مه  اب  اهناسنا  هک  تسین  انعم  نادـب  تایآ  نیا  و  میوقت . ... » نسحا  نم  ناـسنالا  اـنقلخ  دـقل   » رگید تاـیآ  اـی  و  دـنا . هداد  ماـجنا 
ار مدرم  میداد  رارق  ام  دنیامرف  یم  يا  هیآ  رد  دنوادخ  الـصا  تسا . كالم  زیامت  مدـع  هکلب  هدوبن  اهناسنا  يواست  دـنوادخ  دارم  كالم و 

یقرف مه  اب  اهناسنا  دـینک  نامگ  امـش  هک  تسا  طلغ  نیا  سپ  دنـسانشب  ار  رگیدـکی  ات  فلتخم  لاکـشا  فلتخم و  ياـه  هورگ  تروص  هب 
نز و نیب  هلب  تسا ، ضیعبت  تسا  نامدارم  ام  هک  يزیچ  نآ  تسین . تلادع  لصا  زا  عنام  اه  توافت  نیا  یلو  تسا  ناوارف  اه  قرف  دنرادن .

روطب تسا ، توافت  دراوم  لیبق  زا  نایاقآ .) اب  قالط  قح  ) دـیدز امـش  هک  یلاثم  یلو  درادـن ، دوجو  ضیعبت  يواسم  الماک  طیارـش  رد  درم 
یلئاسم یهدریش و  يرادراب ، يردام ،  هفیظو  اذل  ناش  يدوجو  تیصاخ  رطاخب  تسا  ریثک  اهنآ  یتبحم  یـساسحا و  هبنج  نوچ  نانز  لاثم 
يرتشیب رایسب  ناوت  ياراد  مه  یمـسج  ثیح  زا  تسین و  ریثک  اهنآ  یـساسحا  هبنج  نوچ  نایاقآ  و  تسا . هدش  راذگاو  اهنآ  هب  لیبق  نیا  زا 

مه قالط  قح  تسا . نانآ  هدـهع  هب  هیرهم و ...  تخادرپ  هقفن و  نتـشاد  هدـهع  هب  ندرک ، راک  لثم  یفیاظو  اذـل  دنتـسه . ناـنز  هب  تبـسن 
دزن رد  هک  تسا  یقوقح  اهنت  قالط  دینادب  الوا  ناش . يدوجو  تیـصاخ  رطاخ  هب  تسا  هدش  هداد  نایاقآ  هب  هک  تسا  یقوقح  نآ  زا  یکی 
هداد رارق  ار  هار  نیا  ادـخ  ییانثتـسا  دودـحم و  طیارـش  رد  هکلب  تسین . نادرم  يارب  زاوج  ینعم  هب  قالط  قح  نیا  اذـل  تسا ، روفنم  ادـخ 

( نانز بلاغ  هتبلا   ) تسا صقن  رد  هبنج  نیا  زا  نز  نوچ  و  دریگ . ماجنا  یلقع  دراوم  رثکادح  تیاعر  اب  هک  دوب  هدنبیز  بولطم و  هک  تسا 
نکـسم و هیهت  زین  نآ و  جراخم  همه  نز  جراـخم  هقفن و  تخادرپ  دـش  ناـیب  هچناـنچ  و  تسا . هدـش  هتـشاذگ  ناـیاقآ  هدـهع  هب  روما  نیا 

نانز اب  قالط  قح  رگا  تسا و  تلادـع  نیع  نیا  تسا و  هدـش  راذـگاو  وا  هب  مه  قالط  قح  اذـل  تسا  درم  هدـهع  رب  هیرهم و ...  تخادرپ 
دشاب هتشاد  قالط  قح  نز  دشاب و  وا  هدهع  رب  نز  جاتحیام  رگید  اذغ و  كاشوپ ، نکسم ، هیهت  تمحز  درم  هک  نوچ  دوب  یتلادع  یب  دوب 
یقوقح وا  هب  تسا  هتـشاذگ  درم  هدـهع  رب  هک  فیاـظو  نآ  لـباقم  رد  لاـعتم  دـنوادخ  اذـل  دوش ، ادـج  درم  زا  تساوخ  شلد  هاـگره  هک 

دـناد و یم  ربارب  ار  اـهناسنا  همه  میرک  نآرق  دـیناد  یم  هک  روط  ناـمه  و  هید . ...  ثرا و  ندوب  رتشیب  قـالط ، قح  لـثم  هداد ، صاـصتخا 
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رت زیزع  دنک  هانگ  زا  زیهرپ  اورپ و  رتشیب  هکره  دنوادخ  دزن  هک  مکیقتا » هللادـنع  مکمرکا  نا  » يوقت رگم  تسین ، لئاق  يرترب  يارب  يرایعم 
تسین انعم  نیدب  بلطم  نیا  یلو  دناد  یمن  دنوادخ  دزن  دارفا  رتشیب  شزرا  لیلد  ار  يداژن و ...  یلم ، یموق ، رگید  ياه  يرترب  یلو  تسا ،

دارفا رثکت  ملاع  یعیبط  ماظن  زین  و  دنـشاب . نس و ...  پیت ، دـق ، لکـش ، ظاحل  هب  ناـسکی  يواـسم و  ياـه  یگژیو  ياراد  اـهناسنا  همه  هک 
یئود رگید  هک  دندوب  یکی   ( شیور ناکم  نامز و  یتح  هحیار . ، گنر ، لکـش ،  ) تهج ره  زا  میرم  زر و  لگ  رگا  دـبلط . یم  ار  فلتخم 
ثعاب توافت  نیا  اما  دـنا . توافتم  قوقح  اـموزل  فلتخم و  طیارـش  ياراد  زین  اـهناسنا  دنـشاب . تواـفتم  دـیاب  سپ  دـش . یمن  رثکت  دوبن و 

ار دوخ  قوقح  مادـک  ره  هک  تسا  نیا  تلادـع  نکیل  يوقت . مه  نآ  تسا  زیچ  کی  هب  وا  يرترب  میتفگ  هک  تسین  ادـخ  دزن  ناسنا  يرترب 
ار دوخ  صاخ  قوقح  تسا  درم  ای  نز  ای  ناوج و  رگا  دراد و  یـصاخ  قوقح  تسا  كدوک  رگا  سپ  تسا . يربارب  نیا  دـننک و  تفاـیرد 

تـسا ریذپان  راکنا  مه  درم  نز و  توافت  دیدرت  یب  تسا . يرباربان  سکعلاب  هلاس و  لهچ  درم  اب  هک  دـننک  نانچ  كدوک  اب  رگا  هک  دراد 
ببـس نیدـب  دـنناد و  یم  يواسم  تهج  ره  زا  ار  درم  نز و  هک  برغ  رد  مینیمف ) ) هنانز ياه  تضهن  لاـکیدار  دـنت و  تاـیرظن  مغر  یلع 

نز و سنج  ود  تروص  هب  ملاع  تاقولخم  فرـشا  هک  میدقتعم  ام  دنریگ  یم  ار  هیرهم و ...  ای  هقفن و  قح  نوچ  نانز  زا  ار  يدایز  قوقح 
هک دنراد  یمـسج  یحور و  رظن  زا  توافتم  ییاه  یگژیو  اما  يوقت  زج  دنرادن  دنوادخ  دزن  يرترب  مادکچیه  هک  تسا  هدش  هدـیرفآ  درم 

تسا و هدـیرفآ  تفاطل  ییابیز و  لامج و  رهظم  ار  نز  هدـیرفآ  تردـق  رهظم  هثج و  يوق  ار  درم  رگا  الثم  تسا . توافتم  قوقح  یـضتقم 
ار نز  زین  و  هنامرهقب .» تسیل  هناحیر  هئرملا   » هک دوش  اتفر  تفطالم ) اب  ) لگ نوچمه  وا  اـب  دـنک  یم  اـضتقا  هک  تسا  فطیل  هیحور  نیمه 
ره هک  دروآ  دیدپ  رگن  یلک  تأرج و  اب  روسج  لباقم  رد  ار  درم  جنـس و  هتکن  ساسح و  یفطاع ، ار  نز  زاین ، جوا  رد  ار  درم  زان و  يایند 

تسا درم  نیا  قالط  رد  دنز و  یم  ار  رخآ  فرح  هک  تسا  نز  جاودزا  دنویپ  دقع و  رد  اذل  دوب . دنهاوخ  هداوناخ  لمکم  مه  رانک  رد  ود 
نکمم درم  يانمت  اب  تسا و  ناج  همین  یگدنز  دشاب  نز  بناج  زا  نتـساوخن  رگا  یگدنز  لوط  رد  هک  ارچ  دـیوگ  یم  ار  رخآ  فرح  هک 

رگن یلک  درم  یفرط  زا  دریگ . تروص  ییادـج  دـیاب  تسا و  هدرم  الماک  یگدـنز  درم  نتـساوخن  اب  یلو  ددرگزاب  يداـع  تلاـح  هب  تسا 
هب تسا  نکمم  دـنیب  یم  مه  ار  یگدـنز  فیارظ  هک  یفطاع  ساسح و  مناـخ  هک  یلاـح  رد  دریگ  یم  یئادـج  قـالط و  هب  میمـصت  رتمک 

. دهد قالط  ار  درم  اه  راب  هدش  هشدخ  راچد  شفیطل  ناور  حور و  يزیچ  نیرتکچوک 

؟ هدش هداد  رارق  نز  ربارب  ود  درم  ثرا  قح  ارچ  2 ـ

شسرپ

؟ هدش هداد  رارق  نز  ربارب  ود  درم  ثرا  قح  ارچ  2 ـ

خساپ

دوجوم يدرف  ياهتوافت  راک و  عون  ثیح  زا  تسا  دارفا  تیـسنج  هب  هتـسب  لیبق  نیا  زا  یلئاسم  قالط و  قح  هید ، ثرا ، لـثم  یقوقح  ج2 -
بلطم نیا  رد  و  تسا . مشـش  کیردام  ردـپ و  ثرا  الثم  تسین . نز  ثرا  ربارب  ود  درم  ثرا  اج  همه  رد  هک  دـینادب  هتبلا  درم . نز و  ناـیم 

نیا هب  تسا  ربارب  ود  رـسپ  ثرا  دراد و  توافت  دنـشاب ) يا  هداوناخ  دـنزرف  رگا  ) رـسپ رتخد و  ثرا  دـیدید  رگا  و  تسین ، كالم  تیـسنج 
هک تسا  راتخم  مناخ  یلو  دننک . جرخ  هداوناخ  رد  ار  ثرا  نیا  هک  دنا  مزلم  دنتسه و  هداوناخ  هقفن  جرخ و  لمحتم  اهرسپ  هک  تسا  لیلد 

رگا عبت  هب  سپ  تسین . مزال  رـسمه  زا  ینذا  چیه  تسا و  راتخم  لماک  ثرا  نیا  جرخ  رد  وا  هن  ای  دـنک  لقتنم  رـسمه  هناخ  هب  ار  ثرا  نیا 
رد ثرا  نیا  جرخ  هب  تسا  مزلم  درم  دـسر و  یم  ربارب  ود  درم  نیا  هب  دـنریم  یم  درم  رداـم  اـی  ردـپ  یتقو  دـیریگب  رظن  رد  ار  يا  هداوناـخ 

توف نز  نیا  ردام  ای  ردپ  رگا  رگید  فرط  نآ  زا  و  دوش . یم  لقتنم  دیدج  هداوناخ  رد  مناخ  هب  ثرا  نیا  زا  یمین  هجیتنرد  دوخ . هداوناخ 
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هدید لمعرد  دنکن ، لقتنم  دـیدج  هداوناخ  هب  ار  ثرا  نیا  هک  تسا  راتخم  نز  نیا  یلو  تسا  ربارب  کی  دـسر  یم  نز  هب  هک  یثرا  دـنوش 
دراد صاخ  یتمکح  هک  تفگ  ناوت  یم  تسا و  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  هتکن  تسا . هدش  يرتشیب  يدام  تعفنم  ياراد  نز  هک  دوش  یم 

ددرگ و یم  تورث  ياراد  دریگب ، یلماک  ثرا  يا  هداوناـخ  نز  رگا  ینعی  تسا . رما  نیمه  رد  زین  اـه  هداوناـخ  نوناـک  ءاـقب  هک  تسا  نیا 
درف هقفلا  بجاو  هک  دـهاوخن  رگید  دـیامن و  لالقتـسا  ساـسحا  هک  دـیاش  رهوش . نذا  نودـب  یتـح  تسا  دازآ  نآ  ندرک  جرخ  رد  نوچ 
نیب زا  ار  هداوناخ  داینب  لمع  نیا  اب  تسا و  نتفرگ  قالط  لابند  اذل  دـشاب . يرگید  سک  تسد  ریز  شدوخ  حالطـصا  هب  دـشاب و  يرگید 

. تسین یتالامتحا  تارطخ و  نینچ  نیا  لمحتم  رگید  درب  یم  ثرا  نز  ربارب  ود  درم  هک  لمع  نیا  سکع  هک  یلاح  رد  تسا . هدرب 

ناملسم اب  ناملسم  ریغ  درم  هید  لاثم  روط  هب  ناملـسم ، ریغ  ای  تسا  درم  زا  رتمک  نز  هید  هک  تسا  رتشیب  درم  ثرا  قح  تلع  نیا  هب  ایآ  1 ـ
عوضوم نیا  تسرپرـسدوخ  ياهنز  درومرد  دـیاب  سپ  دروآ  یم  هداوناخ  ارب ي  هناـخ و  هب  ار  ثرا  درم  هک  تسا  نیا  تلع  رگا  تسین  یکی 

دشاب د یبسن  دوش و  ظاحل 

شسرپ

ناملسم اب  ناملسم  ریغ  درم  هید  لاثم  روط  هب  ناملسم ، ریغ  ای  تسا  درم  زا  رتمک  نز  هید  هک  تسا  رتشیب  درم  ثرا  قح  تلع  نیا  هب  ایآ  1 ـ
عوضوم نیا  تسرپرسدوخ  ياهنز  درومرد  دیاب  سپ  دروآ  یم  هداوناخ  ارب ي  هناخ و  هب  ار  ثرا  درم  هک  تسا  نیا  تلع  رگا  تسین  یکی 

؟ دیئامرف حیضوت  افطل  تسا  یلک  هلئسم  نیا  هک  یلاح  رد  دشاب  یبسن  دوش و  ظاحل 

خساپ

نوریب هدعاق  نیا  زا  كدـنا  دودـحم و  رایـسب  دراوم  دوش و  یم  هداد  للمو  عماوج  همه  يارب  یلک  روط  هب  مکح  کی  تسا و  یلک  ماکحا 
دیاب كدوک  هک  ینس  هک  تسا  هدناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  تیبرت  میلعت و  ناگرزب  فلتخم ، عماوج  رد  مزال  ياه  یـسررب  لاثم  روطب  تسین .
ناوت یمن  دیـسر  دـشر  نیا  هب  یگلاس  رد 4  كدوک  يردان  رایـسب  دراوم  رد  رگا  لاـح  تسا ، یگلاـس  نتخومآ 6  يارب  دورب  هسردـم  هب 

یم توف  ناشنارهوش  هک  نانز  هک  هدـش  نایب  یلک  تروص  هب  مکح  نیا  هکنیا  رگید  هتکن  و  درک . ضقن  ردان  دروم  رطاخب  ار  یلک  نوناـق 
خر مه  ییاهداسف  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  اسب  هچ  و  دـنوش ، تسرپرـس  دوخ  هکنیا  هن  دـننک ، جاودا  هرابود  دـنریگ ، یم  قالط  ای  دـننک و 

ای هتفرگ  قالط  ناشنانز  زین  هک  ینادرم  اسب  هچ  دننک . جاودزا  ناشدوخ  جراخم  نیمأت  يارب  ات  دـسر  یم  رتمک  ثرا  مه  اهنآ  هب  اذـل  دـهد 
رگید دننک . عانتما  جاودزا  زا  ثرالا  لام  تورث و  ندوب  اراد  رطاخب  نانز  هنوگنیا  رگا  دنراد و  ددجم ، جاودزا  هب  زاین  هک  دـنا  هدـش  توف 

. دوب دهاوخ  دایز  فرط  ود  ره  زا  داسف  دش و  دهاوخ  مک  رایسب  نادرم  هنوگ  نیا  يارب  جاودزا  ناکما 

اب قالط  قح  مالسا  رد  تلع  هچ  هب  سپ  دنرادن  مه  رب  يرترب  دنربارب و  مه  اب  اهناسنا  تسا  هدومرف  دنوادخ  هک  نآرق  هیآ  نآ  هب  هجوت  اب  1 ـ
؟ تسا هدش  هداد  رارق  درم 

شسرپ

قالط قح  مالـسا  رد  تلع  هچ  هب  سپ  دنرادن  مه  رب  يرترب  دنربارب و  مه  اب  اهناسنا  تسا  هدومرف  دنوادخ  هک  نآرق  هیآ  نآ  هب  هجوت  اب  1 ـ
؟ تسا هدش  هداد  رارق  درم  اب 

خساپ
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یثناوا رکذ  نم  احلاص  لمع  نم  . » تسا هدرک  دیکأت  هلئـسم  نیا  هب  يدایز  تایآ  رد  دنوادخ  اذل  دنکرتشم  مه  اب  تیناسنا  ثیح  زا  اهناسنا 
درم ای  دشاب  نز  هک  درادـن  یقرف  دـهدب  ماجنا  حـلاص  راک  هک  یـسک  نوملعی » اوناکام  نسحاب  مهنیزجنل  هبیط و  هویح  هنییحنلف  نمؤم  وه  و 

هک يراک  نآ  زا  رتهب  هب  میهد  یم  رجا  اهنآ  هب  هزیکاپ و  یتایح  هب  مینک  یم  هدنز  ار  اهنآ  ام  دنشاب  هتـشاد  نامیا  هک  تسا  نآ  كالم  هکلب 
. دـنربارب مه  اب  اهناسنا  هک  تسین  انعم  نادـب  تایآ  نیا  و  میوقت . ... » نسحا  نم  ناـسنالا  اـنقلخ  دـقل   » رگید تاـیآ  اـی  و  دـنا . هداد  ماـجنا 
ار مدرم  میداد  رارق  ام  دنیامرف  یم  يا  هیآ  رد  دنوادخ  الـصا  تسا . كالم  زیامت  مدـع  هکلب  هدوبن  اهناسنا  يواست  دـنوادخ  دارم  كالم و 

یقرف مه  اب  اهناسنا  دـینک  نامگ  امـش  هک  تسا  طلغ  نیا  سپ  دنـسانشب  ار  رگیدـکی  ات  فلتخم  لاکـشا  فلتخم و  ياـه  هورگ  تروص  هب 
نز و نیب  هلب  تسا ، ضیعبت  تسا  نامدارم  ام  هک  يزیچ  نآ  تسین . تلادع  لصا  زا  عنام  اه  توافت  نیا  یلو  تسا  ناوارف  اه  قرف  دنرادن .

روطب تسا ، توافت  دراوم  لیبق  زا  نایاقآ .) اب  قالط  قح  ) دـیدز امـش  هک  یلاثم  یلو  درادـن ، دوجو  ضیعبت  يواسم  الماک  طیارـش  رد  درم 
یلئاسم یهدریش و  يرادراب ، يردام ،  هفیظو  اذل  ناش  يدوجو  تیصاخ  رطاخب  تسا  ریثک  اهنآ  یتبحم  یـساسحا و  هبنج  نوچ  نانز  لاثم 
يرتشیب رایسب  ناوت  ياراد  مه  یمـسج  ثیح  زا  تسین و  ریثک  اهنآ  یـساسحا  هبنج  نوچ  نایاقآ  و  تسا . هدش  راذگاو  اهنآ  هب  لیبق  نیا  زا 

مه قالط  قح  تسا . نانآ  هدـهع  هب  هیرهم و ...  تخادرپ  هقفن و  نتـشاد  هدـهع  هب  ندرک ، راک  لثم  یفیاظو  اذـل  دنتـسه . ناـنز  هب  تبـسن 
دزن رد  هک  تسا  یقوقح  اهنت  قالط  دینادب  الوا  ناش . يدوجو  تیـصاخ  رطاخ  هب  تسا  هدش  هداد  نایاقآ  هب  هک  تسا  یقوقح  نآ  زا  یکی 
هداد رارق  ار  هار  نیا  ادـخ  ییانثتـسا  دودـحم و  طیارـش  رد  هکلب  تسین . نادرم  يارب  زاوج  ینعم  هب  قالط  قح  نیا  اذـل  تسا ، روفنم  ادـخ 

( نانز بلاغ  هتبلا   ) تسا صقن  رد  هبنج  نیا  زا  نز  نوچ  و  دریگ . ماجنا  یلقع  دراوم  رثکادح  تیاعر  اب  هک  دوب  هدنبیز  بولطم و  هک  تسا 
نکـسم و هیهت  زین  نآ و  جراخم  همه  نز  جراـخم  هقفن و  تخادرپ  دـش  ناـیب  هچناـنچ  و  تسا . هدـش  هتـشاذگ  ناـیاقآ  هدـهع  هب  روما  نیا 

نانز اب  قالط  قح  رگا  تسا و  تلادـع  نیع  نیا  تسا و  هدـش  راذـگاو  وا  هب  مه  قالط  قح  اذـل  تسا  درم  هدـهع  رب  هیرهم و ...  تخادرپ 
دشاب هتشاد  قالط  قح  نز  دشاب و  وا  هدهع  رب  نز  جاتحیام  رگید  اذغ و  كاشوپ ، نکسم ، هیهت  تمحز  درم  هک  نوچ  دوب  یتلادع  یب  دوب 
یقوقح وا  هب  تسا  هتـشاذگ  درم  هدـهع  رب  هک  فیاـظو  نآ  لـباقم  رد  لاـعتم  دـنوادخ  اذـل  دوش ، ادـج  درم  زا  تساوخ  شلد  هاـگره  هک 

دـناد و یم  ربارب  ار  اـهناسنا  همه  میرک  نآرق  دـیناد  یم  هک  روط  ناـمه  و  هید . ...  ثرا و  ندوب  رتشیب  قـالط ، قح  لـثم  هداد ، صاـصتخا 
رت زیزع  دنک  هانگ  زا  زیهرپ  اورپ و  رتشیب  هکره  دنوادخ  دزن  هک  مکیقتا » هللادـنع  مکمرکا  نا  » يوقت رگم  تسین ، لئاق  يرترب  يارب  يرایعم 

تسین انعم  نیدب  بلطم  نیا  یلو  دناد  یمن  دنوادخ  دزن  دارفا  رتشیب  شزرا  لیلد  ار  يداژن و ...  یلم ، یموق ، رگید  ياه  يرترب  یلو  تسا ،
دارفا رثکت  ملاع  یعیبط  ماظن  زین  و  دنـشاب . نس و ...  پیت ، دـق ، لکـش ، ظاحل  هب  ناـسکی  يواـسم و  ياـه  یگژیو  ياراد  اـهناسنا  همه  هک 
یئود رگید  هک  دندوب  یکی   ( شیور ناکم  نامز و  یتح  هحیار . ، گنر ، لکـش ،  ) تهج ره  زا  میرم  زر و  لگ  رگا  دـبلط . یم  ار  فلتخم 
ثعاب توافت  نیا  اما  دـنا . توافتم  قوقح  اـموزل  فلتخم و  طیارـش  ياراد  زین  اـهناسنا  دنـشاب . تواـفتم  دـیاب  سپ  دـش . یمن  رثکت  دوبن و 

ار دوخ  قوقح  مادـک  ره  هک  تسا  نیا  تلادـع  نکیل  يوقت . مه  نآ  تسا  زیچ  کی  هب  وا  يرترب  میتفگ  هک  تسین  ادـخ  دزن  ناسنا  يرترب 
ار دوخ  صاخ  قوقح  تسا  درم  ای  نز  ای  ناوج و  رگا  دراد و  یـصاخ  قوقح  تسا  كدوک  رگا  سپ  تسا . يربارب  نیا  دـننک و  تفاـیرد 

تـسا ریذپان  راکنا  مه  درم  نز و  توافت  دیدرت  یب  تسا . يرباربان  سکعلاب  هلاس و  لهچ  درم  اب  هک  دـننک  نانچ  كدوک  اب  رگا  هک  دراد 
ببـس نیدـب  دـنناد و  یم  يواسم  تهج  ره  زا  ار  درم  نز و  هک  برغ  رد  مینیمف ) ) هنانز ياه  تضهن  لاـکیدار  دـنت و  تاـیرظن  مغر  یلع 

نز و سنج  ود  تروص  هب  ملاع  تاقولخم  فرـشا  هک  میدقتعم  ام  دنریگ  یم  ار  هیرهم و ...  ای  هقفن و  قح  نوچ  نانز  زا  ار  يدایز  قوقح 
هک دنراد  یمـسج  یحور و  رظن  زا  توافتم  ییاه  یگژیو  اما  يوقت  زج  دنرادن  دنوادخ  دزن  يرترب  مادکچیه  هک  تسا  هدش  هدـیرفآ  درم 

تسا و هدـیرفآ  تفاطل  ییابیز و  لامج و  رهظم  ار  نز  هدـیرفآ  تردـق  رهظم  هثج و  يوق  ار  درم  رگا  الثم  تسا . توافتم  قوقح  یـضتقم 
ار نز  زین  و  هنامرهقب .» تسیل  هناحیر  هئرملا   » هک دوش  اتفر  تفطالم ) اب  ) لگ نوچمه  وا  اـب  دـنک  یم  اـضتقا  هک  تسا  فطیل  هیحور  نیمه 
ره هک  دروآ  دیدپ  رگن  یلک  تأرج و  اب  روسج  لباقم  رد  ار  درم  جنـس و  هتکن  ساسح و  یفطاع ، ار  نز  زاین ، جوا  رد  ار  درم  زان و  يایند 
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تسا درم  نیا  قالط  رد  دنز و  یم  ار  رخآ  فرح  هک  تسا  نز  جاودزا  دنویپ  دقع و  رد  اذل  دوب . دنهاوخ  هداوناخ  لمکم  مه  رانک  رد  ود 
نکمم درم  يانمت  اب  تسا و  ناج  همین  یگدنز  دشاب  نز  بناج  زا  نتـساوخن  رگا  یگدنز  لوط  رد  هک  ارچ  دـیوگ  یم  ار  رخآ  فرح  هک 

رگن یلک  درم  یفرط  زا  دریگ . تروص  ییادـج  دـیاب  تسا و  هدرم  الماک  یگدـنز  درم  نتـساوخن  اب  یلو  ددرگزاب  يداـع  تلاـح  هب  تسا 
هب تسا  نکمم  دـنیب  یم  مه  ار  یگدـنز  فیارظ  هک  یفطاع  ساسح و  مناـخ  هک  یلاـح  رد  دریگ  یم  یئادـج  قـالط و  هب  میمـصت  رتمک 

. دهد قالط  ار  درم  اه  راب  هدش  هشدخ  راچد  شفیطل  ناور  حور و  يزیچ  نیرتکچوک 

؟ هدش هداد  رارق  نز  ربارب  ود  درم  ثرا  قح  ارچ  2 ـ

شسرپ

؟ هدش هداد  رارق  نز  ربارب  ود  درم  ثرا  قح  ارچ  2 ـ

خساپ

دوجوم يدرف  ياهتوافت  راک و  عون  ثیح  زا  تسا  دارفا  تیـسنج  هب  هتـسب  لیبق  نیا  زا  یلئاسم  قالط و  قح  هید ، ثرا ، لـثم  یقوقح  ج2 -
بلطم نیا  رد  و  تسا . مشـش  کیردام  ردـپ و  ثرا  الثم  تسین . نز  ثرا  ربارب  ود  درم  ثرا  اج  همه  رد  هک  دـینادب  هتبلا  درم . نز و  ناـیم 

نیا هب  تسا  ربارب  ود  رـسپ  ثرا  دراد و  توافت  دنـشاب ) يا  هداوناخ  دـنزرف  رگا  ) رـسپ رتخد و  ثرا  دـیدید  رگا  و  تسین ، كالم  تیـسنج 
هک تسا  راتخم  مناخ  یلو  دننک . جرخ  هداوناخ  رد  ار  ثرا  نیا  هک  دنا  مزلم  دنتسه و  هداوناخ  هقفن  جرخ و  لمحتم  اهرسپ  هک  تسا  لیلد 

رگا عبت  هب  سپ  تسین . مزال  رـسمه  زا  ینذا  چیه  تسا و  راتخم  لماک  ثرا  نیا  جرخ  رد  وا  هن  ای  دـنک  لقتنم  رـسمه  هناخ  هب  ار  ثرا  نیا 
رد ثرا  نیا  جرخ  هب  تسا  مزلم  درم  دـسر و  یم  ربارب  ود  درم  نیا  هب  دـنریم  یم  درم  رداـم  اـی  ردـپ  یتقو  دـیریگب  رظن  رد  ار  يا  هداوناـخ 

توف نز  نیا  ردام  ای  ردپ  رگا  رگید  فرط  نآ  زا  و  دوش . یم  لقتنم  دیدج  هداوناخ  رد  مناخ  هب  ثرا  نیا  زا  یمین  هجیتنرد  دوخ . هداوناخ 
هدید لمعرد  دنکن ، لقتنم  دـیدج  هداوناخ  هب  ار  ثرا  نیا  هک  تسا  راتخم  نز  نیا  یلو  تسا  ربارب  کی  دـسر  یم  نز  هب  هک  یثرا  دـنوش 
دراد صاخ  یتمکح  هک  تفگ  ناوت  یم  تسا و  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  هتکن  تسا . هدش  يرتشیب  يدام  تعفنم  ياراد  نز  هک  دوش  یم 

ددرگ و یم  تورث  ياراد  دریگب ، یلماک  ثرا  يا  هداوناـخ  نز  رگا  ینعی  تسا . رما  نیمه  رد  زین  اـه  هداوناـخ  نوناـک  ءاـقب  هک  تسا  نیا 
درف هقفلا  بجاو  هک  دـهاوخن  رگید  دـیامن و  لالقتـسا  ساـسحا  هک  دـیاش  رهوش . نذا  نودـب  یتـح  تسا  دازآ  نآ  ندرک  جرخ  رد  نوچ 
نیب زا  ار  هداوناخ  داینب  لمع  نیا  اب  تسا و  نتفرگ  قالط  لابند  اذل  دـشاب . يرگید  سک  تسد  ریز  شدوخ  حالطـصا  هب  دـشاب و  يرگید 

. تسین یتالامتحا  تارطخ و  نینچ  نیا  لمحتم  رگید  درب  یم  ثرا  نز  ربارب  ود  درم  هک  لمع  نیا  سکع  هک  یلاح  رد  تسا . هدرب 

ردارب مهاوخیم ». اهبنوخ  مرذگیم و  شنوخ  زا  مشخبیم و  ار  وا  : » دیوگیم ّلوا  ردارب  تسا . هتشک  یسک  ار  ناشردپ  هک  دنتسه  ردارب  هس 
ّلح ناوتیم  هنوگچ  ار  یقوقح  هلئسم  نیا  دوش ». صاصق  دیاب  لتاق  : » دیوگیم موس  ردارب  مهاوخیم ». ار  مردپ  ياهبنوخ  : » دیوگیم مود 

؟ درک

شسرپ

.« مهاوخیم اهبنوخ  مرذگیم و  شنوخ  زا  مشخبیم و  ار  وا  : » دیوگیم لّوا  ردارب  تسا . هتـشک  یـسک  ار  ناشردـپ  هک  دنتـسه  ردارب  هس 
هنوگچ ار  یقوقح  هلئـسم  نیا  دوش ». صاـصق  دـیاب  لـتاق  : » دـیوگیم موس  ردارب  مهاوـخیم ». ار  مردـپ  ياـهبنوخ  : » دـیوگیم مود  ردارب 

؟ درک ّلح  ناوتیم 
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خساپ

ّقح دزادرپب و  ار  اهبنوخ  هدرک ، هید  تساوخرد  هک  يردارب  هب  دنک و  صاصق  ار  ردپ  لتاق  دناوتیم  دنک ، صاصق  دـهاوخیم  هک  يردارب 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا « . هدیشخب  ار  هید  مه  صاصق و  ّقح  مه  اریز  تسا ؛ طقاس  زین  لّوا  ردارب 

؟ درادن تافانم  تلادع  اب  نارسپ  نارتخد و  ثرا  میسقت  ایآ 

شسرپ

؟ درادن تافانم  تلادع  اب  نارسپ  نارتخد و  ثرا  میسقت  ایآ 

خساپ

تـسد هب  نآرق  تایآ  زا  هک  روطناـمه  درم : نز و  يونعم  تلزنم  ماـقم و  شزرا ، رد  تواـفت  فلا : تسا : هنوگ  ود  درم  نز و  نیب  تواـفت 
يونعم و تلزنم  ماقم و  و  اهشزرا ، رد  ار  درم  نز و  هکلب  تسین ، لئاق  یتوافت  نادرم  نانز و  نیب  هنیمز  نیا  رد  مالسا  نید  اهنت  هن  دیآیم 

نآرق تـقلخ : رظن  زا  درم ، نز و  ماـقم  شزرا و  يواـست  . 1 میزادرپیم : تاـیآ  نآ  زا  ییاـههنومن  رکذ  هب  هـک   1. دنادیم يواسم  یناسنا 
لمکم دـناهدش و  قلخ  ةدـحاو » سفن   » زا درم  نز و  هک  درادیم  مالعا  هتـسناد و  تنیط  کـی  زا  ار  درم  نز و   2، يددعتم تایآ  رد  میرک 

نز يواست  . 3 4. يونعم ماقم  یناسنا و  يالاو  ياهشزرا  هتسجرب و  تافص  نتـشاد  رد  درم ، نز و  ماقم  شزرا و  يواست  . 2 3. دنرگیدکی
هانگ و حـبق  دـهدیم و  رارق  باطخ  دروم  ناسکی  ار  درم  نز و  لامعا ، باوث  اهرفیک و  رد  نآرق  لاـمعا :  6 باقع 5 و  باوث رظن  زا  درم  و 
فیلکت و لـمحت  رد  درم  نز و  يواـست  . 4 دـنادیم . يواـسم  درم  نز و  دروم  رد  ار ، لاـمعا  باوـث  نینچمه  و  نآ ، رفیک  مارح و  لاـمعا 
دنکیمن و یفرعم  یلصا  لوئـسم  ار  مادک  چیه  تشهب ، زا  اهنآ  ندش  هدنار  اوح و  مدآ و  یگدنز  ندرک  حرطم  اب  میرک  نآرق  تیلوئـسم :

يور رب  نایب  نیا  اب  نآرق  و  درک ؛ هسوسو  ار  مدآ  ناطیش  دیوگیم : تحارص  هب  یهاگ  یتح  7 و  دنادیم لوئسم  ار  ود  ره  عقاوم  رتشیب  رد 
میلعترظن و زا  درم  نز و  يواست  . 5 8. دشکیم نالطب  طخ  دننکیم » حرطم  کچوک  ناطیش  هانگ و  رـصنع  ار  نز   » هکنیا دننام  یتاداقتعا 
رد  9. دـنزرو ماـمتها  شناد  ملع و  بسک  رد  دـیاب  درم  نز و  زا  معا  ناناملـسم  يهمه  هک  دـیآیم  تسد  هب  مـیرک  نآرق  تاـیآ  زا  مـلعت :

: ادخ هاگشیپ  رد  درم  نز و  يربارب  . 6 10 .« تسا بجاو  ناملـسم  نز  درم و  ره  رب  شناد  يریگارف  : » هدش لقن  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدح 
نآرق عـقاو  رد   11 !« تسامـش نیرتاسراپ )  ) نیرترادـهگن دوخ  ادـخ ، دزن  امـش  نیرتدـنمجرا  تقیقح  رد  : » دـیامرفیم نآرق  رد  دـنوادخ 
دروم رد  هک  یبلاـطم  دوجو  اـب  درم : نز و  نیب  یعیبـط  ياـهتوافت  ب . درم ) هچ  نز و  هچ   ) دـنادیم اوقت  ار  دـنوادخ  دزن  يرترب  كـالم 
زیامتم رگیدـکی  زا  ار  درم  نز و  هک  ییاهتوافت  دـش . رکنم  ناوتیمن  ار  درم  نز و  نایم  دوجوم  ياهتوافت  تشذـگ ، درم  نز و  يواست 

نز و یعیبط  ياهتوافت  یخرب  هب  اجنیا  رد  دوشیم . درم  نز و  فیاظو  قوقح و  رد  تواـفت  ثعاـب  هک  تساـهتوافت  نیمه  دزاـسیم و 
. مادنا رد  يوناث  ياهتوافت  ب . تیسنج . هدننک  نییعت  یـساسا  ياهتوافت  فلا . یمـسج :)  ) یتسیز ياهتوافت  . 1 مینکیم : هراشا  درم 
. دنـشابیم نانز  اب  توافتم  يادص  ياراد  رتنشخ ، رتدق ، دنلب  رتمادـنا ، تشرد  نادرم  طسوتم  روط  هب  لاثم  يارب  یمـسج : ياهتوافت  . 1
تسا و رتشیب  درم  تمواقم  زا  اهيرامیب ، زا  يرایـسب  لـباقم  رد  نز  تمواـقم  تسا ، رتشیب  نز  زا  وا ، یندـب  يورین  درم و  ینالـضع  دـشر 
و  [ یناور توافت  نودـب  ینامـسج  توافت  تسا . رارقرب  لباقتم  طاـبترا  بساـنت و  مسج ، و  ناور [ حور و   [ سفن نیب  هک  ییاـجنآ  زا   12 ...
] فطاوع و   [ تاساسحا یناور : ياـهتوافت  . 2 13. تسا يرورـض  يرـشب  لسن  هعماج و  لامک  ءاـقب و  يارب  نیا  تسین و  نکمم  یحور [

نز دریگیم . رارق  شیوخ  فطاوع  تاساسحا و  ریثات  تحت  رتعیرـس  و  دیآیم . ناجیه  هب  رتدوز  درم  زا  نز  تسا ، رتناشوج  درم  زا  نز ،
و . [ تسا رتیبهذـم  رتطاتحم و  درم  زا  نز  تسا ، درم  زا  رت  تابثیب  نز  تاساسحا  دراد . هقالع  شیارآ  لامج و  رویز و  تنیز و  هب  ًاعبط 
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ياهتوافت . 3 14  ... تسا و رتشیب  هداوناخ  هب  نز  يهقالع  تسا و  هناردام  نز ، تاساسحا  دنـشابیم [ رتعاجـش  رتروسج و  ًالومعم  اهدرم 
شقن اهییاناوت و  رد  هک  ییاـهتوافت  هب  هجوت  اـب  تسا : ناـیمدآ  ناـیم  تابـسانم  اـهراتفر و  یناـسنا و  يهعماـج  لوصحم  هک  یعاـمتجا 

.1 هک : بیترت  نیا  هب  میوش  لئاق  توافت  درم  نز و  نیب  اهشقن  ماجنا  يارب  هک  دنکیم  اضتقا  میلـس  لقع  دراد  دوجو  درم  نز و  یعامتجا 

.3 تسا . بساـنتم  نز  یحور  یمـسج و  تخاـس  اـب  هـک  ییاـهشقن  . 2 دــنراد . ارجا  ناـکما  ود  ره  درم  نز و  هـک  ییاـهراک  اـهشقن و 
: تسا هتفرگ  تأشن  یحو  زا  هک  ینید  ماـکحا  زا  یخرب  رد  تواـفت  . 4 15. تسا بسانتم  درم  یمـسج  یحور و  تخاس  اب  هک  ییاهشقن 
( درم نز و   ) اهناسنا يهدـهعرب  ار  یـصاخ  فیلاکت  فیاظو و  یحور ) یمـسج و   ) يرطف یعیبط و  ياـهتوافت  دـش  هتفگ  هک  روطناـمه 

نایب زا  دـعب   16. تسا هدـش  نیعم  یـصاخ  ینید  فیلاـکت  ماـکحا و  نادرم  ناـنز و  يارب  هک  تساـهتوافت  نیمه  تلع  هـب  دراذـگیم و 
هک میباییم  رد  ءاسن  يهروس  يهیآ 11  رد  تقد  اب  . 1 مینکیم : بلج  ریز  بلاطم  هب  ار  امش  هجوت  نآ  ماسقا  درم و  نز و  نیب  ياهتوافت 

یفرعم ثرا  رایعم  هتسناد و  ملسم  ار  نآ  هدادرارق و  انبم  لصا و  ار  نز  ثرا  ثرا ، مهـس  نییعت  ماگنه  نز  قح  هب  مامتها  يارب  میرک  نآرق 
ردارب مهـس  فصن  رهاوخ  هک  دـیامرفیمن  نینچ  ردارب ، مهـس  نایب  عقوم  رد  ینعی  ِْنیَیَْثنُْألا » ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذـِْلل  : » دـیامرفیم هاگنآ  دـیامنیم 

مهس دهدیم و  رارق  تسا  تّیم  رتخد  هک  رهاوخ  ثرا  ار  ملـسم  ضورفم و  لصا  رایعم و  هکلب  دشاب  ردارب  مهـس  یلـصا ، رایعم  هک  دربیم 
روکذم يهیآ  رد  رتخد ، ندوب  روحم  دیاش  .17 و  دشاب هنع  غورفم  یعطق و  نز  ثرا  لصا  ات  دنادیم ، رهاوخ  مهس  ربارب  ود  ار  امـش  ردارب 

لقع ار  اههفسلف  نیا  زا  یـضعب  هک  تسا  هدش  رکذ  ییاههفـسلف  ماکحا  زا  یـضعب  دروم  رد  . 3 18. دـشاب رتخد  هب  یهجوتیب  ناربج  يارب 
لماک تروص  هب  هتبلا  هک  تسا  هدمآ  تادابع  رارـسا  ماکحا و  يهفـسلف  مان  هب  ینید  ياهباتک  رد  اهنآ  زا  یـضعب  دنکیم و  كرد  میلس 

هن تسا و  هدـمآ  ینید  ياهباتک  رد  اهنآ  يهفـسلف  هن  ماکحا  زا  رگید  یـضعب  نآ و  تلع  هن  تسا  مکح  تمکح  دروم  نیا  دـشابیمن و 
هدوب یهلا  تمکح  ملع و  ساسارب  نوچ  مینک  لمع  اهنآ  هب  میریذـپب و  ار  اـهنآ  دـبعت  يور  زا  میراـچان  دـنکیم و  كرد  ار  نآ  اـم  لـقع 

نیودـت میظنت و  ناـسنا  ياـهیگژیو  يرطف و  قوقح  ساـسارب  ار  یقوقح  نیناوـق  ماـمت  دـنوادخ  هک  اـجنآ  زا  هکنیا  بلاـج  يهتکن  تسا .
دنوادخ تمکح »  » و ملع »  » نآ و  دوشیم ... روآدای  ار  یهلا  يانـسح  يامـسا  زا  مسا  ود  ( 11 ءاسن /   ) ثرا يهیآ  ناـیاپ  رد  تسا  هدومرف 

لدـع يزکرم  يهتـسه  رد  هک  ار  توافت  زار  ات  دـیتسین  رادروخرب  یفاک  تمکح  ملع و  زا  امـش  ینعی  امیکح » ًامیلع  ناک  هللا  نا  تسا ...« 
رب هدومن و  يدـنب  عمج  ار  توافت  لماوع  يواست و  للع  يهمه  تسا ؛ میکح  هاگآ و  دـنوادخ  نکیل  دـینک ؛ وجتـسج  نآ  رد  تسا ، هتفهن 

، نهک تیلهاج  طیرفت »  » زا نآ ، دننام  تنس و  رد  لئاسم  ات  دیامرفیم  رداص  یقوقح  لدتعم  تاروتـسد  تروص  هب  ار  اهنآ  تمکح ، رادم 
؛ دنهدب يواسم  روط  هب  دارفا  يهمه  هب  يزیچ  میسقت  رد  هک  تسین  نآ  تلادع  . 5 19. دنامب نوصم  نردُم  دیدج و  تیلهاج  طارفا »  » زا و 

روتـسد مادک  ره  يارب  تسا  قاتا  نآ  نارامیب  تبابط  لوئـسم  قذاح  صـصختم  کی  هک  ناتـسرامیب  ياهقاتا  زا  یکی  رد  لاثم : ناونع  هب 
ندروخ اذغ  يهزاجا  رگید  رامیب  هب  پوس و  يرگید  هب  غرمولچ و  یکی  ییاذغ  روتسد  رد  دهدیم  اهنآ  تیعضو  هب  تبسن  صاخ  ییاذغ 

؟ دهدیمن اذغ  عون  کی  همه  هب  ارچ  دنیوگب : دشاب و  بجعت  ياج  یخرب  يارب  تسا  نکمم  هک  دنکیم  عونمم  اذغ  زا  ار  نآ  دـهدیمن و 
اهناـسنا قلاـخ  دوـخ  تسا و  میلع  میکح و  هک  دـنوادخ  میهد و  رارق  شدوـخ  ياـج  رد  و  عـقوم ، هب  ار  يزیچ  ره  هک  تـسا  نآ  تلادـع 

دنچ ره  دنکیم  عضو  دسافم  حلاصم و  ساسارب  ار  ماکحا  ور  نیا  زا  و  تسیچ ، رد  دوخ  ناگدنب  دسافم  حـلاصم و  هک  دـنادیم  دـشابیم 
تروص هب  یمالـسا  ماکحا  مهم : رکذـت  تواـفت . هن  تسا  ضیعبت  تسا  دنـسپان  هچنآ  سپ  دـشاب . دـنیاشوخان  دارفا  یخرب  يارب  رهاـظ  رد 

تواضق و عقوم  رد  اذل  دوشیم ، عضو  دیدج  مکح  رگیدمه  هب  هجوت  اب  یهاگ  دنتسه و  طبترم  رگیدمه  هب  هکبش ، متسیس و  کی  يازجا 
رد لاثم : ناونع  هب  درک . هاگن  نآ  هب  بناوج  يهمه  زا  دوبن و  هجوتیب  مه  رگید  ماکحا  هب  دـیاب  مکح ، کی  هب  نتفرگ  لاکـشا  و  يرواد ،

هچنانچ درک : هجوت  زین  مالـسا  رگید  يداصتقا  نیناوق  هب  دـیاب  تسا ، مالـسا  يداصتقا  نیناوق  زا  هک  نانز ، ثرا  میـسقت  دروم  رد  تواـضق 
هدرک بجاو  وا  رب  تسا و  هداهن  درم  يهدهع  هب  ار  لکشم  نیا  راب  هدرک و  راذگاو  درم  هب  ار  هداوناخ  يداصتقا  تیلوئسم  مالـسا  دش  نایب 

رب نز » يهیرهم   » جاودزا ماـگنه  هب  یفرط  زا  تسا و  هدـشن  هتـشاذگ  یتیلوئـسم  چـیه  نز  يهدـهع  هب  هراـب  نـیا  رد  هـک  یلاـح  رد  تـسا ؛
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هب ار  يداـصتقا  نیناوـق  ماـکحا و  تسا  مزـال  هک  تسور  نیا  زا  تسا . بجاو  درم  رب  هبلاـطملا  دـنع  نآ  تخادرپ  هک  تـسا  درم  يهدـهع 
مهـس هک  تسین  روطنیا  هشیمه  ثرا  نوناق  رد  . 6 ادج . ادج  هتخیسگ و  مه  زا  هن  تسیرگن  هتـسویپ  مه  هب  متـسیس  هکبـش و  کی  تروص 

مهس زا  رتشیب  نز  مهـس  هک  يدراوم  فلا .  20: زا دنترابع  هک  دکیمن  تیعبت  نوناق  نیا  زا  هک  تسه  يدراوم  دـشاب و  رتخد  ربارب  ود  رـسپ 
. * نآ زا  شیب  شرتـخد  دربیمردـپ و  اـجنیا  رد  هک  دـشاب  هتـشادن  يرگید  ثراو  رتـخد ، ردـپ و  زا  ریغ  تیم  هـک  يدروـم  تـسا * : درم 
دنچ ره   ) دربیم ار  رسپ  مهس  يرسپ ، يهون  اجنیا  رد  هک  دنشاب  هدرم  يو  تایح  نامز  رد  وا  نادنزرف  و  دشاب ، هون  ياراد  تّیم  هک  يدروم 

: درم زا  رتمک  هن  دربیم و  ثرا  درم  ياتمه  نز  هک  يدراوم  ب . دشاب ) رـسپ  دنچ  ره   ) دربیم ار  رتخد  مهـس  يرتخد ، يهون  و  دشاب ) رتخد 
دنزرف لام  زا  ردپ  مهس  و  دنربیم ؛ ار  ثرا  مهـس  زا  ردام  وردپ  زا  مادک  ره  دشاب  هتـشاد  دنزرف  تیم  هک  یتروص  رد  تیم : ردام  ردپ و  * 

رد  21. دـنربیم ثرا  يواسم  يهزادـنا  هب  هک  تیم ، يردام  رهاوخ  ردارب و  ینعی  يردام  يهلالک  تسین * . رداـم  زا  رتشیب  دروم ) نیا  رد  )
لاثم يارب  دنزیمن . رود  دارفا  روحم  رب  تسین و  ییانثتـسا  یئزج و  دراوم  هب  رظان  دوشیم و  عضو  یلک  تروص  هب  نوناق  نیناوق  ماکحا و 

؛ تسا هدرک  بجاو  وا  رب  و  تسا ، هداهن  درم  شود  رب  ار  لکشم  نیا  راب  هداد و  رارق  درم  يهدهع  رب  ار  هداوناخ  يداصتقا  تیلوئسم  مالـسا 
جاودزا هدوب و  درجم  يرتخد  رگا  لاـح  دسانـشیم . هداوناـخ  روآناـن  يداـصتقا و  نکر  روحم و  ناونع  هب  ار  درم  مالـسا  نیناوق ، رد  اذـل 

یعمج اههشیدـنا ، هنییآ  رد  نآرق  ر.ك :  . 1 یقرواپ : تسا  نانز  يهمه  يارب  یلک و  نوناق ، یلو  تسا  ییانثتـسا  دروم  کـی  تسا  هدرکن 
نامزاس رـشن  يرهاط ، هللا  بیبح  هداوناخ ، لـئاسم  رد  يریـس  و  ص 378 . نارهت ، رذآ 1363 ، یمالـسا ، تاغیلبت  نامزاس  ناگدنـسیون  زا 
يهروس يهیآ 1  لیذ  نازیملا  ریسفت  رون و  ریسفت  ر.ك :  . 3 . 189 فارعا /  ، 1 ءاسن /   . 2 . 28 صص 32 ـ  نمهب 70 ، لوا ، پاچ  تاغیلبت ،

هط  . 7 . 68 هبوت /  ، 38 هدئام /   . 6 . 40 رفاغ /  97 و  لحن /  ، 124 ءاسن /   . 5 بازحا . يهروس  يهیآ 35  لیذ  هنومن ، ریسفت  ر.ك :  . 4 ءاسن .
، لوا پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  رشن  مق  يدمحم ، تسود  يداه  نآرق ، هاگدید  زا  نز  تیصخش  8 ر.ك : . 22 ، 20 فارعا /  ، 117 / 

بتکم يرهـشير ، يدمحم  دـمحم  همکحلا ، نازیم   . 10 ص 380 . ناـمه ، اههشیدـنا ، هـنییآ  رد  نآرق  ر.ك :  . 9 ص 42 . راهب 1380 ،
یضترم مالـسا ، رد  نز  قوقح  ماظن   . 12 . 13 تارجح /   . 11 ص 463 . ج 6 ، اجیب ، ناتسمز 1372 ، مراهچ ، پاچ  یمالـسالا ، مالعالا 

ییانف دمحم  یمالـسا ، هشیدـنا  رد  نز  تلزنم   . 13 و 205 . صـص 206  مق ، ناتـسمز 1368 ، مهدزیـس ، پاچ  اردص ، تاراشتنا  يرهطم ،
، نامه مالـسا ، رد  نز  قوقح  ماظن   . 14 ص 15 . مق ، راهب 1377 ، لوا ، پاچ  هر ،) ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسـسوم  يروکـشا ،
رد نز   . 17 ص 20 . نیشیپ ، یمالسا ، ۀشیدنا  رد  نز  تلزنم   . 16 ص 18 . نامه ، یمالسا ، ۀشیدنا  رد  نز  تلزنم   . 15 ص 207 و 206 .
رد نز  ر.ك :  . 19 ءاسن . يهروس  يهیآ 11  لیذ  رون ، ریسفت  ر.ك :  . 18 ص 347 . یلمآ ، يداوج  هللادبع  هللا  تیآ  لامج ، لالج و  ۀنییآ 
 . 21 ص 346 و 345 . یلمآ ، يداوج  هللا  تیآ  لامج ، لالج و  ۀنییآ  رد  نز   . 20 ص 347 . یلمآ ، يداوج  هللاتیآ  لامج ، لالج و  هنییآ 

12 و 11. ءاسن / 

تداهش ثحب  رد  ای  درب و  یم  مهـس  درم  فصن  نز  ارچ  ثرا ، ثحبم  رد  اّما  تسا  هتفرگ  رظن  رد  يواسم  قوقح  درم  نز و  يارب  مالـسا  نید 
. دیهد حیضوت  دراد ؟ شزرا  لداع  درم  کی  تداهش  ةزادنا  هب  لداع  نز  ود  تداهش  ارچ  دوهش 

شسرپ

ثحب رد  اـی  درب و  یم  مهـس  درم  فـصن  نز  ارچ  ثرا ، ثحبم  رد  اـّما  تسا  هـتفرگ  رظن  رد  يواـسم  قوـقح  درم  نز و  يارب  مالـسا  نـید 
. دیهد حیضوت  دراد ؟ شزرا  لداع  درم  کی  تداهش  ةزادنا  هب  لداع  نز  ود  تداهش  ارچ  دوهش  تداهش 

خساپ
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ینز رگا  یلو  تسا  لتق  وا  مکح  یطیارـش  اب  دوش  دترم  يدرم  رگا  ًالثم  دـنراد  توافت  مه  اب  نز  درم و  تایئازج  قوقح و  زا  يرایـسب  رد 
. تسا توافتم  مه  اب  درم  نز و  یقلخ  مسیناکم  تسین . نز  رب  هدـش  هداد  رارق  درم  شود  رب  هک  یفیاـظو  تسین . لـتق  وا  مکح  دوش  دـترم 
ار نز  دنوادخ  تسین . یکی  دراد  درم  زا  هک  یعقوت  اب  دراد  نز  زا  دـنوادخ  هک  یعقوت  تسین . روجکی  مه  اب  درم  نز و  قالخا  تایحور و 
اب دنشاب ، سنج  کی  زا  هک  دنچ  ره  اّما  دنسنج . کی  زا  هچرگ  ود  نیا  تسا . هدیرفآ  يرگید  فده  يارب  ار  درم  هدرک و  قلخ  يرما  يارب 
رد هک  يروط  نامه  دشاب  رتخد  ثرا  ربارب  ود  رسپ  ثرا  هک  هدش  ثعاب  هدش و  رثا  أشنم  اه  توافت  زین  ثرا  ثحب  رد  دنتـسین . يواسم  مه 

نداد يرتخد و  يراگتساوخ  هب  نتفر  اه  نآ  زا  یکی  هک  دوشب  ینیگنس  فیاظو  راد  هدهع  دیاب  هداوناخ  رـسپ  دش . هراشا  نآ  هب  لبق  لاؤس 
، درادن جراخم  جرخ و  همه  نیا  هب  يزاین  وا  رهاوخ  یلو  تسا ، شنادنزرف  رتخد و  نآ  ةرادا  كاروخ و  دروخ و  نکـسم و  ۀـیهت  هیرهم و 
ار وا  جراخم  جرخ و  دنک و  هیهت  وا  يارب  یگدـنز  هناخ و  دـهدب و  هیرهم  دـیآیب و  شا  يراگتـساوخ  هب  وا  ردارب  دـننام  يرـسپ  دـیاب  هکلب 

لوبق رتخد  دوخ  هک  نیا  هن  دـهدب ، هیرهم  وا  هب  دـیآیب و  وا  لابند  هب  يرـسپ  ات  دنیـشنب  رتخد  ارچ  دـینک  لاکـشا  تسا  نکمم  لاح  دزادرپب .
تهج هب  درم  تسا . نز  درم و  ترطف  تقلخ و  هب  طوبرم  زین  هلئـسم  نیا  خساپ : دزادرپب ؟ ار  اه  نآ  زا  يرادقم  ای  اه  هنیزه  یمامت  هک  دنک 

ریاس رد  شنیرفآ  توافت  نیا  تسا . توافتم  نز  یندب  ۀینب  لکـش و  اب  هک  هدش  هدیرفآ  یفیاظو  ماجنا  يارب  یندب  لکـش  ینامـسج و  ۀینب 
راخ لابند  هب  اهرن  دشک . یم  بقع  ار  دوخ  همـشرک  زان و  اب  هدام  دـنور و  یم  هدام  لابند  هب  اهرن  هشیمه  دروخ . یم  مشچ  هب  زین  تاناویح 

هک یماگنه  دنهد . یم  نتـشک  هب  ار  دوخ  یهاگ  هدام  زا  عافد  ماقم  رد  دـنور و  یم  يراذـگ  مخت  يارب  یبسانم  ناکم  ۀـیهت  كاشاخ و  و 
. دندرم یم  رتسب  رد  دروآیب ، شیاه  هچب  هدام و  ریـش  يارب  دروآ و  تسد  هب  يدیـص  هک  دوبن  رن  ریـش  رگا  هداتفا  نامیاز  رتسب  رد  هدام  ریش 

عـالطا تداهـش ، ثحب  تسا . هدـش  هداد  رارق  نز  درم و  تقلخ  بسح  هب  هک  تسا  فیاـظو  زا  يا  هراـپ  تهج  هـب  ثرا  تواـفت  نیارباـنب 
ًالـصا دـشاب  نانز  هب  طوبرم  تداهـش  هک  دراوم  یـضعب  رد  درادـن . ود  نآ  تقلخ  نز و  درم و  تیهام  هب  یطبر  تسا و  یـضاق  هب  یناسر 

زا رتشیب  نادرم  رازاب ، هچوک و  ياهدادخر  عیاقو و  رد  دشاب . دهاش  دـناوت  یمن  دراوم  نآ  رد  درم  نوچ  تسین  لوبق  دروم  نادرم  تداهش 
عیاقو اهدادـخر و  اـب  یگدـنز  نارذـگ  هشوت و  داز و  ندروآ  تسد  هب  شـالت و  راـک و  رطاـخ  هب  نادرم  دنتـسه . راـک  ردـنا  تسد  ناـنز 

یم اوعد  مه  اب  رفن  ود  نابایخ  رد  مینک  ضرف  دـنا . عـالطا  ضرعم  رد  رتهب  رتشیب و  داد ، خر  يا  هعقاو  رگا  دـنا و  سونأـم  رتشیب  یعاـمتجا 
ادج رگیدکی  زا  ار  نانآ  هتفرگ و  ار  نانآ  فارطا  نادرم  هقیقد  دنچ  زا  سپ  دنا . هداتفا  رگیدکی  ناج  هب  گنـس  وقاچ و  بوچ و  اب  دننک و 
نیا رد  تفریذپ . ار  تداهـش  نانآ  زا  ناوت  یم  رتهب  دنا  هدوب  رظان  دـهاش و  نوچ  نادرم  دـش  عقاو  یتحارج  ای  یلتق  رگا  اج  نیا  دـننک . یم 
نیا زا  دننار . یم  بقع  هب  ار  نانآ  نادرم  ای  دنشک  یم  رانک  ار  دوخ  دنـشاب  هتـشاد  روضح  رگا  ای  دنرادن  روضح  نانز  ًالـصا  ای  عیاقو  روج 

. درادن يرگید  لامک  یکی و  صقن  هب  یطبر  تسا و  یعیبط  هلئسم  نز  کی  تداهش  نتفریذپن  نادرم و  تداهش  نتفریذپ  ور 

؟ دشابیم للم  نامزاس  رشب  قوقح  زا  سرت  رطاخ  هب  ضرالا  یف  دسفم  مکح  دننام  یمالسا  ماکحا  زا  یضعب  ندشن  ارجا  ایآ 

شسرپ

؟ دشابیم للم  نامزاس  رشب  قوقح  زا  سرت  رطاخ  هب  ضرالا  یف  دسفم  مکح  دننام  یمالسا  ماکحا  زا  یضعب  ندشن  ارجا  ایآ 

خساپ

هک اج  نآ  ات  تفگ : دـیاب  ناریا  رد  یمالـسا  دودـح  ماکحا و  ندـشن  ارجا  رب  یجراخ  نیناوق  اه و  تردـق  ندوب  راذـگ  ریثأت  صوصخ  رد 
. تسا یفتنم  یجراخ  نیناوق  اه و  تردق  زا  يریذپ  ریثأت  ًابیرقت  دننک و  یم  ارجا  ار  یمالـسا  دودح  ماکحا و  دـنراد ، ناوت  ماظن  نالوئـسم 

يارب ار  یتالکـشم  ًاعبط  هک  دوشیم  دراو  ناریا  رب  رـشب  قوقح  للم و  نامزاس  مان  هب  فلتخم و  ياه  هناـهب  هب  يداـیز  ياـهراشف  دـنچ  ره 
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نآ قبط  یمالسا  تموکح  هک  دشابیم  لقتـسم  هیئاضق  ةوق  یـساسا و  نوناق  ياراد  ناریا  یمالـسا  يوهمج  ماظن  دروآ . یم  مهارف  روشک 
ياهراشف دوجو  اب  دش و  رداص  هر )  ) ماما طسوت  هک  دشابیم  دترم  يدـشر  ناملـس  لتق  مکح  اعّدـم  نیا  نادـهاش  زا  یکی  دوشیم . هرادا 

رداص ار  شمکح  دوشب ، تباث  یصخش  ندوب  ضرالا  یف  دسفم  یـضاق  يارب  رگا  تسا . اجرباپ  زونه  دوش ، یم  دراو  جراخ  زا  هک  يدایز 
هک مرج  ندـشن  تباث  هلمج  زا  دـشاب ، هتـشاد  يددـعتم  لئالد  دـناوتیم  دوش ، یمن  لمع  نآ  هب  هک  دـتفا  یم  قافتا  یهاگ  رگا  دـنکیم و 

ندوب مهم  مها و  هلئـسم  ماظن و  تحلـصم  دوجو  لئالد  زا  رگید  یکی  دنک . رداص  مکح  ات  تسا  هتـشادن  دوجو  یـضاق  يارب  یفاک  لئالد 
هدنورپ زا  یضعب  دننام  تسا ، هدش  هجوت  هلئـسم  نیا  هب  هعیـش  هقف  رد  دشاب . هتـشاد  رظن  رد  ار  مومع  تحلـصم  دیاب  تموکح  هک  دشابیم 

ریثأت ماکحا  رودـص  رد  ناکم  نامز و  طیارـش  هر )  ) ماما ةدومرف  هب  تسا و  هتـشاد  دوجو  دراوم  نیا  (ص ) ربماـیپ ناـمز  رد  یـسایس . ياـه 
یخرب رد  دتفا . ریخأت  هب  ای  هدشن و  ارجا  رگید  عطقم  رد  هدش و  ارجا  ینامز  عطقم  کی  رد  یمکح  تسا  نکمم  ور  نیا  زا  دنتـسه ، راذـگ 

رد یهاتوک  ببـس  دـناوتیم  هیاسمه  ياهروشک  زا  یـضعب  اـب  ندوب  راوجمه  مزـال ، يورین  ندوب  مک  زکرم ، زا  اهرهـش  ندوب  رود  دراوم ،
رد هک  دنمتردق  يذوفن و  قفانم و  نمؤم ، ریغ  یصاخشا  دننام  رگید  یلماوع  دوجو  نینچ  مه  دوشب . یمالـسا  دودح  ماکحا و  ندشن  ارجا 

ناوت یمن  هتبلا  دنـشاب . راذـگ  ریثأت  ماکحا  يارجا  مدـع  رد  دـناوتیم  زین  رگید  لیالد  دـنا . هدرک  ذوفن  یتموکح  ياه  هاگتـسد  زا  یـضعب 
. تفرگ هدیدان  مالسا و ...  ییازج  نیناوق  ماکحا و  يارجا  اه و  مادعا  ۀلئسم  نانز ، قوقح  رـشب ، قوقح  لیاسم  رد  ار  ناریا  رب  راشف  ۀلئـسم 

لابند هب  دنهد و  یم  هولج  ایند  هب  هنوراو  ار  زیچ  همه  هک  دنشابیم  تاغیلبت  تردق  ياراد  تاطابترا  تاعالطا و  يایند  رد  مالسا  نانمـشد 
دنوادخ و تیانع  یکریز و  اب  دیاب  یمالسا  ماظن  دننک . ادیپ  طلست  مالسا  ناهج  رب  هنابآم  ردلق  یماظن و  تردق  اب  ات  دنشابیم  یشارت  هناهب 

تـسا ماظن  تحلـصم  هب  هچ  نآ  دریگب و  اهنآ  تسد  زا  ار  هناهب  هنوگ  ره  هدرک و  ظفح  نانمـشد  دـنزگ  زا  ار  دوخ  (ع ) ناـمز ماـما  هجوت 
هتساوخ هب  یعون  هب  لیاسم  یـضعب  رد  هک  دوشیم  بجوم  تسا و  نیگنـس  رایـسب  موجه  نیا  یهاگ  يدراوم ، نینچ  رد  ًاعبط  دیامن . لمع 

قارع و ناتـسناغفا و  رـس  رب  نانمـشد  هک  ییاه  يزاب  دهد . رد  نت  ماظن  ظفح  يارب  دراد ، رارق  نادنمتردق  تسد  رد  هک  للم  نامزاس  ياه 
هک یعناوم  تالکشم و  دوجو  اب  ماظن  نالوئسم  شالت  یعـس و  لاح  ره  هب  تسا . ام  ياعّدم  دهاش  دنروآ ، یم  هدروآ و  رد  اهروشک  ریاس 

. دنوشب قفوم  تسا  دیما  هک  دشابیم  یمالسا  ماکحا  يارجا  تهج  رد  تسا ، هار  رس  رب 

؟ درک باسح  سانلاقح  ناوتیم  ار  یقوقح  نینچ  ایآ  تسا ؟ یساسا  هچ  رب  سکعلاب  نادنزرف و  رب  ردام  ردپ و  قح 

شسرپ

؟ درک باسح  سانلاقح  ناوتیم  ار  یقوقح  نینچ  ایآ  تسا ؟ یساسا  هچ  رب  سکعلاب  نادنزرف و  رب  ردام  ردپ و  قح 

خساپ

نآرق اما  دراد  تلالد  القع  هریس  لقع و  نآرق و  قح  نیا  رب  دنراد . یلباقتم  قوقح  رگیدکی  هب  تبسن  نادنزرف  ردام و  ردپ و  متح  روط  هب 
شرافـس شردام  ردپ و  هرابرد  ناسنا  هب  ام  و  : " دهدیم رارق  ادخ  رکـش  زا  دعب  هلحرم  هبتر و  رد  ار  ردام  ردپ و  زا  رکـشت  مارتحا و  دیجم 

نآرق رد  هک  يدـیکأت  ( 1" .) تسا نم  يوـس  هب  امـش  همه  تشگزاـب  هک  روآ  اـج  هب  ترداـم  ردـپ و  يارب  نم و  يارب  رکـش  هک  میدرک ...
دنزرف قح  زا  رتالاب  رترب و  ردام  ردپ و  قح  ًانیقی  تسا . هدشن  ردام  ردپ و  فرط  زا  دنزرف  يارب  هدش ، دنزرف  رب  ردام  ردـپ و  قح  هب  تبـسن 

ادج تسا . هدش  هتخادرپ  قوقح  هب  نیموصعم  تایاور  رد  هتبلا  دنتـسین . سایق  لباق  رگیدکی  اب  قح  ود  نیا  ًالوصا  تسا و  ناشیا  هب  تبـسن 
عماوج نایدا و  همه  لوبق  دروم  رادیاپ و  تنـس  کی  ناونع  هب  سکعرب  ردام و  ردپ و  هب  دنزرف  مارتحا  سدقم ، عرـش  مالـسا و  روتـسد  زا 

مکح هب  یناسنا  ره  تسا  یعیبط  درامـشیم . مزال  دراد ، ناسنا  رب  تایح  قح  هک  ار  یـسک  تمرح  تشادساپ  زین  لقع  و  دشابیم . یناسنا 
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هتکن نیا  هب  نیموصعم  تایاور  یهلا و  تایآ  اما  دنادیم . ردام  ردپ و  شالت  تامحز و  نویدـم  ار  دوخ  یگدـنز  لقع ، هزیرغ و  ترطف و 
هداد نامرف  نآ  هب  دنوادخ  اریز  تسا  ادـخ  قوقح  هلمج  زا  نیدـلاو  رب  دـنزرف  قوقح  دـنزرف و  رب  ردام  ردـپ و  قوقح  هک  دـنهدیم  هجوت 
مدع رب  هوالع  رگا  هتبلا  تسا ، راگدرورپ  تیـصعم  هانگ و  نآ  زا  یچیپرـس  دوش و  تعاطا  دیاب  داهج  جح و  هزور و  زامن و  دـننام  تسا و 

1 اهتشونیپ : تسا . مزال  اهنآ  تیاضر  بلج  تسا و  سانلا  قح  نارگید  هب  ملظ  دریگ ، تروص  یملظ  دنزرف  ای  ردام  ردپ و  هب  ناسحا ،
هیآ 14. نامقل ، هروس  - 

؟ تسا گنهامه  نآ  یساسا  نوناق  اب  هسنارف  رد  باجح  عنم  نوناق  ایآ 

شسرپ

؟ تسا گنهامه  نآ  یساسا  نوناق  اب  هسنارف  رد  باجح  عنم  نوناق  ایآ 

خساپ

: مینک یم  نایب  لیذ  رد  ار  یبلاطم  دوش ، یم  طوبرم  ثحب  نیا  هب  هک  اج  نآ  ات  نکل  دراد ، یقوقح  تهج  زا  ینوگانوگ  يایاوز  هلئسم  نیا 
ماجنا رد  دارفا  هک  انعم  نیدـب  تسا ؛ نآ  ياههخاش  زا  یکی  یبهذـم  ياهيدازآ  هدـش و  حیرـصت  يدازآ  رب  هسنارف  یـساسا  نوناق  رد  الّوا 

زا نید  ییادـج  لـصا  هب  روشک  نآ  نوناـق  رد  رگید  فرط  زا  اـما  دنـشاب . یم  دازآ  صاـخ  یبهذـم  هب  شیارگ  شیوخ و  یبهذـم  لاـمعا 
يارب ار  یسایس و ... یعامتجا ، روما  رد  تلاخد  قح  هتشاد و  يدرف  هبنج  نید  هک  انعم  نیدب  تسا ؛ هدش  حیرـصت  ندوب  کیئال  تسایس و 

ياهناکم رد  ار  باجح ) دننام   ) راکـشآ یبهذم  ياهدامن  نوناق ، نیا  لصا  زا  هدافتـسا  اب  هسنارف  روشک  ناراذـگ  نوناق  دنتـسین . لئاق  نآ 
رد تسا . ناملـسم  نانز  باجح  هدش ، عقاو  يریگتخـس  دروم  نایم  نیا  رد  هچنآ  اما  دناهدرک . مالعا  ینوناق  ریغ  سرادـم  دـننام  یمـسر 

باجح هک  یتروص  هب  دـش ، هتـشاذگ  قرف  نایدوهی ) کچوک  هالک   ) اپیک یحیـسم و  گرزب  بیلـص  یمالـسا و  باـجح  ناـیم  حرط  نیا 
هچ رگا  نیاربانب  دناهدرک . بوسنم  مالـسا  يایند  ییارگداینب  ياهنایرج  یخرب  هب  ار  نآ  هدش و  یقلت  یبهذـم  ینید -  ياهناشن  یمالـسا ،

تاداریا رگید  فرط  زا  اما  تسا ، هسنارف  روشک  یساسا  نوناق  اب  قباطم  ًارهاظ  تسایس ) زا  نید  ییادج   ) هستیئال نوناق  ساسا  رب  حرط  نیا 
هسنارف یساسا  نوناق  رد  هدش  حیرصت  ياهيدازآ  ندرک  دودحم  زج  یفده  حرط  نیا  - 1 مینک : یم  هراشا  اهنآ  هب  ًالیذ  هک  دراد  یناوارف 

هفیظو نوناـق و  کـی  ددرگ ، یّقلت  یبهذ  ياهناـشن  هک  نیا  زا  لـبق  باـجح  - 2 دـنیرفآ . یم  تیدودـحم  ناناملـسم  يارب  اهنت  درادـن و  ار 
، تسا وا  هفیظو  ار  هچ  نآ  هک  تسا  دازآ  یناملـسم  نز  ره  هک  میریگ  یم  هجیتن  نینچ  یبهذـم ، ياهيدازآ  هب  هجوت  اب  هک  تسا  یبهذـم 
، لمع میلعت ، رد  هدـیقع  بهذـم و  راهظا  يدازآ  رب  ینبم  للم  نامزاس  رـشب  قوقح  هیمالعا  هدـجه  لصا  ضقان  نوناق  نیا  - 3 دهد . ماجنا 

ياهیبال كوکـشم ، نوناق  نیا  هدرپ  تشپ  رد  هک  تسین  دیعب  - 4 تسا . هتفریذـپ  ار  نآ  هسنارف  روشک  هک  تسا  مسارم  يارجا  تداـبع و 
زور هب  زور  اما  تسا  هدـش  ارجا  ناناملـسم  دـض  رب  اهنت  اهيریگتخـس  نیا  هک  ارچ  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  مالـسا  نافلاخم  یتسینویهص و 
رفن نویلیم  شـش  یبیرقت  تیعمج  اب  هسنارف  روشک  رد  یبهذم  تّیلقا  نیلوا  مالـسا  نید  دنوش ! یم  رادروخرب  يرتشیب  يدازآ  زا  اهيدوهی 

هب ور  ناوناب  طسوت  یمالـسا  باـجح  تیاـعر  هجیتن  رد  ناناملـسم ، دادـعت  هراومه  دوش . یم  هدوزفا  تیعمج  نیا  رب  زور  هب  زور  هک  تسا 
. دنراد ییارگمالسا  دشر  شهاک  رد  یعس  ور  نیا  زا  تسا ، خلت  نارگ و  يدازآ ، رشب و  قوقح  نایعدم  يارب  هلئسم  نیا  تسا . شرتسگ 

، دنک ادج  نم  زا  ار  مدنزرف  دراد  دصق  وا  ما و  هدش  ادج  مرـسمه  زا  تشاد : راهظا  دـمآ و  (ص ) مرکا لوسر  دزن  ینز  هک  هدـش  تیاور 
ردام نآ  زا  دنزرف  تناضح  دومرف : دوش ، یم  لّمحتم  ار  ندادریـش  نامیاز و  دـنزرف و  لمح  تمحز  ردام  هک  نیا  هب  هراشا  اب  (ص ) ربمایپ

ددجم جاودزا  هک  ینامز  ات  تسا 
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شسرپ

، دنک ادج  نم  زا  ار  مدـنزرف  دراد  دـصق  وا  ما و  هدـش  ادـج  مرـسمه  زا  تشاد : راهظا  دـمآ و  (ص ) مرکا لوسر  دزن  ینز  هک  هدـش  تیاور 
ردام نآ  زا  دـنزرف  تناضح  دومرف : دوش ، یم  لّمحتم  ار  ندادریـش  نامیاز و  دـنزرف و  لمح  تمحز  ردام  هک  نیا  هب  هراشا  اب  (ص ) ربماـیپ
ردـپ هب  نّیعم  نس  زا  سپ  دـنزرف  تناضح  روشک  ياـه  هاـگداد  رد  ارچ  تیاور  نیا  ساـسا  رب  دـنکن . ددـجم  جاودزا  هک  یناـمز  اـت  تسا 
دنزرف تناضح  دیاب  دنک ، ددـجم  جاودزا  هک  یتروص  رد  نز  دومرف : (ص ) ربمایپ ارچ  تسا ؟ مورحم  قح  نیا  زا  ردام  دوش و  یم  راذـگاو 

؟ دوش هتفرگ  وا  زا 

خساپ

قح ور  نیا  زا  تسا . نادـنزرف  حـلاصم  تیاعر  يارب  هدـش ، راذـگاو  ردـپ  اـی  رداـم  هب  هک  کـچوک  نادـنزرف  یتسرپرـس  تناـضح و  قح 
یگراوخریـش تدم  رد  رتخد ) ای  دشاب  رـسپ   ) لفط تناضح  قح  یلک  روط  هب  تسا . توافتم  نآ  زا  سپ  یگراوخریـش و  نارود  تناضح 

اب رتخد و  رسپ و  ّتیـسنج  توافت  ظاحل  هب  لاس  ود  زا  سپ  درادن . ار  وا  نتفرگ  قح  ردپ  تدم  نیا  رد  تسا و  ردام  اب  یگلاس  ود  ات  ینعی 
تفه اـت  رداـم  دـشاب ، رتخد  رگا  و  دراد ، تیولوا  تناـضح  يارب  ردـپ  دـشاب ، رـسپ  هچب  رگا  ود ، نیا  یمـسج  یحور و  ياـهزاین  هب  هجوت 
ددرگ یم  طقاس  شتناضح  قح  درک ، رهوش  رگا  یلو  دشاب ، هدرکن  رهوش  هک  تسا  یتروص  رد  ردام  تناضح  قح  دراد . تیولوا  یگلاس 

هب ار  وا  يرادهگن  یتسرپرـس و  شدوخ  دنک و  ادج  شردام  زا  ار  شدنزرف  دـناوت  یم  ردـپ  ینعی  دوش ، یم  لقتنم  هچب  ردـپ  هب  قح  نیا  و 
زا یتالکشم  تسا  نکمم  دربب ، شمود  رهوش  ۀناخ  هب  ار  هچب  نز  رگا  اریز  تسا ، دنزرف  تحلـصم  تیاعر  رطاخ  هب  راک  نیا  دریگ . هدهع 

ملام هب  قحا  تنا  : " دومرف ینز  خساپ  رد  (ص ) ادخ لوسر  یلقن  قبط  دنک . دـیدهت  ار  هچب  یمـسج  یحور و  راشف  یفطاع و  یتیبرت و  رظن 
یم لمع  نادـنزرف  حـلاصم  عرـش و  نوناق  قبط  زین  اه  هاگداد  ( 2" .) يا هدرکن  جاودزا  هک  یتـقو  اـت  يراد ، تناـضح  تیولوا  وت  یحکنت ؛

هک نیا  ای  دنیبب  ار  شدنزرف  دهاوخب  يرگید  رگا  ردام ، ردپ و  زا  مادـک  ره  طسوت  نادـنزرف  تناضح  ظفح و  یتسرپرـس و  مایا  رد  دـننک .
یلب دوش ؛ عنام  دـیابن  يرگید  دنـشاب ، مه  رانک  رد  مه و  اب  یتاعاس  دـهاوخب  ای  دـنک  فرط  رب  ار  وا  زاین  اـی  لکـشم  اـی  دـهدب  وا  هب  يزیچ 

ریرحت ینیمخ ، ماما  . 1 اه : تشون  یپ  درادـن . یعنام  يریگولج  دوش ، هچب  یقالخا  فارحنا  داـسف و  بجوم  مه  اـب  اـه  نآ  ندوب  هچناـنچ 
، لئاسولا كردتسم  ص 4 ؛ ج 8 ، یقهیب ، ننس  . 2 لاؤس 1296 . ص 438 ، ج 2 ، لئاسملا ، عماج  ینارکنل ، لضاف  هللا  تیآ  ج 2 ، هلیسولا ،

ص 370. ص 389 و ج 3 ، ج 1 ، یلائللا ، یلاوع  ص 164 ؛ ج 15 ،

؟ تسا ردقچ  جاودزا  ینوناق  نس 

شسرپ

؟ تسا ردقچ  جاودزا  ینوناق  نس 

خساپ

يرمق مامت  لاس  هن  رتخد  رد  يرمق و  مامت  لاس  هدزناپ  رسپ  رد  غولب  نس  یمالسا  يروهمج  یندم  نوناق  هدام 1210  کی  هرصبت  ساسا  رب 
یعرـش نیزاوم  ساـسا  رب  جاودزا  ینوناـق  نس  ور  نیا  زا  تسا ، عونمم  غولب  زا  رتـشیپ  حاـکن  یندـم ، نوناـق  هدام 1041  ساـسا  رب  تسا .

رتخد رگا  یمسر  رضاحم  رد  ًارهاظ  دشابیم . يرمق  مامت  لاس  هدزناپ  رسپ  يارب  يرمق و  مامت  لاس  هن  رتخد  يارب  هک  تسا  هدش  صخـشم 
. دننکیمن تبث  جاودزا  رتفد  رد  دشاب ، هتشاد  لاس  زا 13  رتمک  رتخد  رگا  دننکیم . تبث  رتفد  رد  دشاب ، یگلاس  رد 13 
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؟ تسا یفاک  دنا  هتشاذگ  نارتخد  جاودزا  يارب  هک  یّنس  ایآ 

شسرپ

؟ تسا یفاک  دنا  هتشاذگ  نارتخد  جاودزا  يارب  هک  یّنس  ایآ 

خساپ

نیب یگدعاق  نیلوا  شیادیپ  اب  ًالومعم  نارتخد  رد  ینامـسج  دشر  غولب و  تسا ، رـسپ  رتخد و  ینامـسج  دـشر  غولب و  هب  یگتـسب  جاودزا 
رد  ) رتدوز ریسمرگ  طاقن  ردًالثم  دراد , ییایفارغج  طیارش  داژن و  اوه و  بآ و  عضو  هب  یگتـسب  هرود  نیا  دوش . یم  زاغآ  یگلاس  ات 14 12

غولب نیا  دوش . یم  رهاظ  غولب  یگلاس  ات 13 لدتعم 12 طاقن  رد  یگلاس و  ات 18 دودح 16 رد  ریسدرس  طاقن  رد  و  یگلاس )  ات 10 دودح 8
و لـفک )   ) نگل ندـش  نهپ  لـیبق  زا  تسا ,  یمـسج  راـثآ  زورب  اـب  هارمه  ًاـبلاغ  هـک  تـسا ,  يرادراـبو  ندـش  نز  يارب  یگداـمآ  یعوـن 
هب لیم  لیبق  زا  یناورو  یحور  تارییغت  اب  هارمه  ًابلاغ  هک  ندـب  نیعم  طاقن  رد  وم  ندـییور  لـبهم و  ندـش  گرزب  اهناتـسپ و  یگدـمآرب 

ياـه ییاوـسر  تاـفارحنا و  زا  يرایـسب  تسا و  ینارحب  ءهرود  غوـلب  ءهرود  تسا .  تینابـصع  یجنردوز و  يرگ ,  هوـشع  ییارآ ,  دوـخ 
نیا زا  دعب  ( 2 ;) مالتحا َدـَعب  ْمُتی  ال   : " هک تسا  ع)  ) یلع هب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  تیـصو  رد  ( 1 .) دوش یم  زاغآ  هلحرم  نیا  رد  یگداوناـخ 

تسا رگید  تیاور  رد  " درادن .  مّیق  هب  جایتحا  دوشیمن و  بوسحم  تسرپرس  یب  میتی و  تسین و  هچب  رگید  دش , ملتحم  رتخد  ای  رسپ  هک 
رب دوش و  یم  بجاو  نتفرگ  هزور  دش ، ملتحم  هک  یتقو  رـسپ  رب  ( 3 ;) مایصلا تضاح  اذا  هئرملا  یلع  مایـصلا و  ملتحااذا  یبصلا  یلع  و  : "

، دوب هدـشن  غلاـب  هک  يرتخد  هب  تساوخ  یم  هک  یماـگنه  رمع  هب  ع )  ) نینمؤملاریما " دوش . یم  بجاو  هزور  دـنیب ، ضیح  هک  یتقو  رتـخد 
یّتح مئاـنلا  نع  قیفی و  یّتـح  نونجملا  نع  ملتحی و  یّتـح  یّبـصلا  نع  هثـالث ,  نع  عفری  ملقلا  نأ  تملع  اـمأ  : " دومرف دـنک ، يراـج  دـح 

دوش ;3 لقاع  هک  یتقو  ات  نونجم  دوش ;2  ملتحم  هک  یتقو  ات  هچب   1 هدش :  هتـشادرب  هفئاط  هس  زا  فیلکت  ملق  هک  یناد  یمن  ایآ  ظقیتسی ;
دشر مئالع  هتسناد و  هتـسباو  ینامـسج  دشر  رب  ار  غولب  مئالع  تایاور  زا  يرایـسب  رد  ( 4" .) دوش رادـیب  هک  یتقو  ات  هتفر  باوخ  هب  ناسنا 

هتـسناد تروع  يالاب  مکـش و  ریز  رد  تشرد  يوم  ندش  رهاظ  نارتخد ، رد  ندش  ضیح  باوخ ،)  رد  ندش  بنج   ) مالتحا ار ، ینامـسج 
نارـسپ و ًاـبلاغ  هک  تسا  هدوب  نیا  تهج  هب  هدرک ، حرطمار  لاـس  ّنس و  تاـیاور  یـضعب  هک  نیا  دنتـسه . ینیوـکت  مئـالع  اـه  نیا  تسا .

ریز رد  تشرد  يوم  ندییور  ضیح و  مالتحا و  غولب ، رد  یلـصا  كالم  سپ  . دـنوش یم  ینیوکت  مئالع  نیا  ياراد  نینـس  نآ  رد  نارتخد 
یگلاس و یخرب 13 رد  نارسپ و  يارب  یگلاس  یخرب 15 رد  دنتـسه . فلتخم  لاس  نس و  تهج  زا  تایاور ، تسا .  تروع  يـالاب  مکش و 

يوم ندـییور  ضیح و  مـالتحا و  غولب ,  رد  یلـصا  كـالم  هک  یتقو  نیارباـنب  دـنا . هدرک  حرطم  ار  یگلاـس  و 13 و 10  نارتـخد 9  يارب 
. دوـش یمن  لـصاح  يدـیدرت  کـش و  دـننک , یم  یگدـنز  فـلتخم  قطاـنم  رد  هک  يدارفا  نیب  هفیظو  صیخـشت  رد  رگید  دـشاب ، تشرد 

قطانم رد  دـنوش و  یم  غلابرتدوز  دوش ، رهاظ  نانآ  رب  رتمک  نینـس  رد  رتدوز و  مئـالع  نیا  رگا  دنتـسه , ریـسمرگ  قطاـنم  رد  هک  ینارتخد 
نز يانعم  هب  نارتخد  رد  ندـش و  درم  يانعم  هب  نارـسپ  رد  غولب  دـنوش . یم  غلاب  رترید  ددرگ , یم  رهاظ  مئـالع  نآ  رترید  نوچ  ریـسدرس 

لاکشا دنکیم ، زورب  روهظ و  دعب  هب  یگلاس  هن  رد  ًادودح  هک  ینامسج  دشر  غولب و  ّدح  هب  ندیسر  زا  سپ  نارتخد  جاودزا  تسا . ندش 
 - ص 21 2 مالسا ,  رظن  زا  جاودزا  تشادهب  یعناص ,  ردفص  رتکد   - 1 تشون : یپ  تسا . یعامتجا  رواب  فرع و  فالخ  هچ  رگ  درادن ،

ص 32. نامه ,   - 4 نامه .   - 3 ص 32 . ج 1 ، هعیشلا ,  لئاسو 

؟ ارچ تسا ، هدرک  عنم  ار  نآ  یمالسا  يروهمج  نوناق  یلو  درادن ، یلکشم  رتخد  تقوم  جاودزا  مالسا  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

شسرپ
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؟ ارچ تسا ، هدرک  عنم  ار  نآ  یمالسا  يروهمج  نوناق  یلو  درادن ، یلکشم  رتخد  تقوم  جاودزا  مالسا  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

خساپ

ای ردپ و  دیاب  ینعی  تسا ، رتخد  یلو ّ  هزاجا  اهنآ  زا  یکی  دراد ، دوجو  ياه  تیدودـحم  طیارـش و  هرکاب  نارتخد  جاودزا  يارب  مالـسا  رد 
ینتبم ار  هرکاب  رتخد  جاودزا  تحص  یعیش  ياهقف  رثکا  ور  نیا  زا  دریگ ، تروص  یعرش  ۀنوگ  هب  جاودزا  ات  دنهد  هزاجا  رتخد  يردپ  دج 

دوخ تحلصم  ینعی  تسا ، هدیشر  هدیسر و  غولب  دح  هب  هک  يرتخد  : " تسا ... هدمآ  عجارم  لئاسملا  حضوت  رد  دنا . هدومن  ّیلو  هزاجا  رب 
طیارش نیا  هتبلا  ( 1" .) دریگب هزاجا  دوخ  يردپ  دج  ای  ردپ و  زا  دیاب  دشاب ، هرکاب  هچنانچ  دنک ، رهوش  دهاوخب  رگا  دهد ، یم  صیخشت  ار 

رارق ریثأت  تحت  دوز  درادـن ، جاودزا  رما  رد  یفاـک  هبرجت  زونه  هک  ناوج  رتخد  هک  نیا  دـننام  تسا ، حـلاصم  رطاـخ  هب  اـه  تیدودـحم  و 
ّیلو هزاجا  حرط  اب  مالـسا  دوش . لامیاپ  دراد ، هک  یتلزنم  یقوقح و  اسب  هچ  تسین و  حالـص  هب  هک  دهد  یم  ییاه  جاودزا  هب  نت  هتفرگ و 
عنم زا  یـساسا  نوناق  رد  تسا . هدرک  کمک  بولطم  یگداوناخ  ماظن  لیکـشت  جاودزا و  رما  رد  ار  اهنآ  المع  هرکاـب ، نارتخد  جاودزا  رد 

رد ینوناق و ... عبنم  زا  هچنانچ  میدرکن .  دروخرب  دشاب ، هدش  عونمم  هک  يدروم  هب  ام  تسا و  هدماین  نایم  هب  نخس  هرکاب  نارتخد  جاودزا 
، عجارم لئاسملا  حیضوت   - 1 اه :  تشون  یپ  دینک . هاگآ  ار  ام  هک  دـش  میهاوخ  لاحـشوخ  دـیراد ، عالطا  تقوم  جاودزا  تیعونمم  دروم 

ص 387. ج2 ،

؟ تسا هدرک  عنم  ار  نآ  یمالسا  يروهمج  ارچ  درادن ، یلکشم  هرکاب  رتخد  تقوم  جاودزا  مالسا  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ تسا هدرک  عنم  ار  نآ  یمالسا  يروهمج  ارچ  درادن ، یلکشم  هرکاب  رتخد  تقوم  جاودزا  مالسا  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

خساپ

هدرک حرطم  ار  تقوم  دقع  میاد ، دقع  رانک  رد  وا ، تالیامت  هب  نداد  تهج  رشب و  تایح  ظفح  يارب  مالسا  زاس  ناسنا  ینادواج و  بتکم 
اب هک  یتروص  رد  اهقف  ار  هرکاب  رتخد  اب  تقوم  جاودزا  دوش . هدروآرب  نیزاوم  نوناق و  ساسارب  عورـشم و  یتروص  هب  ناـسنا  ياـهزاین  اـت 

يروهمج ( 1 .) دـنناد یم  طرـش  ار  ردـپ  نذا  میاد ، جاودزا  دـننامه  تقوم  جاودزا  ققحت  يارب  ینعی  دـنناد ، یم  حیحـص  دـشاب ، ردـپ  نذا 
ثحب رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یندـم  نوناق  هکلب  تسا ، هدرکن  عنم  ار  هرکاب  رتخد  اـب  تقوم  جاودزا  تقوم و  جاودزا  لـصا  یمالـسا 

رد تسا . هدش  رکذ  هلئـسم  نیا  یندـم  نوناق  رد  سپ  دراد ، تقوم  جاودزا  هب  صاصتخا  1076 و 1077  داوم 1075 ، حاکن ، باب  طوبرم 
اهنت هن  هک  دوش  یم  هدهاشم  " دشاب . هدش  عقاو  ینّیعم  تدم  يارب  هک  دوش  یم  عطقنم  یتقو  حاکن  : " تسا هدـمآ  یندـم  نوناق  هدام 1075 

یم رتخد  زین  هعماج و  یمومع  تحلـصم  رطاخ  هب  ردـپ  هزاجا  تسا . هدـش  رکذ  نّودـم  نوناق  تروص  هب  هکلب  هدـش ، عنم ن  تقوم  حاـکن 
ظوفحم و نز  تیـصخش  تفع و  میرح  دوشن و  عقاو  هدافتـسا  ءوـس  دروـم  دروآ  لـمع  هب  تیاـمح  وا  زا  تسا  هتـساوخ  مالـسا  هک  دـشاب 

هلأسم 2376. ص 387 ،  ج2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت   - 1 اه :  تشون  یپ  دنامب . نوصم 

؟ تسا هدرک  مالعا  عونمم  ار  نآ  ناریا  یمالسا  يروهمج  نوناق  هتسناد  عنامالب  تقوم  روط  هب  ار  رتخد  جاودزا  عرش  هکنیا  هب  هجوت  اب  ارچ 
(پ)

شسرپ
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؟ تسا هدرک  مالعا  عونمم  ار  نآ  ناریا  یمالسا  يروهمج  نوناق  هتسناد  عنامالب  تقوم  روط  هب  ار  رتخد  جاودزا  عرش  هکنیا  هب  هجوت  اب  ارچ 
(پ)

خساپ

هدرک حرطم  ار  تقوم  دقع  میاد ، دقع  رانک  رد  وا ، تالیامت  هب  نداد  تهج  رشب و  تایح  ظفح  يارب  مالسا  زاس  ناسنا  ینادواج و  بتکم 
اب هک  یتروص  رد  اهقف  ار  هرکاب  رتخد  اب  تقوم  جاودزا  دوش . هدروآرب  نیزاوم  نوناق و  ساسارب  عورـشم و  یتروص  هب  ناـسنا  ياـهزاین  اـت 

يروهمج ( 1 .) دـنناد یم  طرـش  ار  ردـپ  نذا  میاد ، جاودزا  دـننامه  تقوم  جاودزا  ققحت  يارب  ینعی  دـنناد ، یم  حیحـص  دـشاب ، ردـپ  نذا 
ثحب رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یندـم  نوناق  هکلب  تسا ، هدرکن  عنم  ار  هرکاب  رتخد  اـب  تقوم  جاودزا  تقوم و  جاودزا  لـصا  یمالـسا 

رد تسا . هدش  رکذ  هلئـسم  نیا  یندـم  نوناق  رد  سپ  دراد ، تقوم  جاودزا  هب  صاصتخا  1076 و 1077  داوم 1075 ، حاکن ، باب  طوبرم 
اهنت هن  هک  دوش  یم  هدهاشم  " دشاب . هدش  عقاو  ینّیعم  تدم  يارب  هک  دوش  یم  عطقنم  یتقو  حاکن  : " تسا هدـمآ  یندـم  نوناق  هدام 1375 

دـشاب یم  رتخد  زین  هعماج و  یمومع  تحلـصم  رطاخ  هب  ردپ  هزاجا  تسا . هدش  رکذ  نّودم  نوناق  تروص  هب  هکلب  هدش ، عنم  تقوم  حاکن 
نوصم ظوفحم و  نز  تیـصخش  تفع و  میرح  دوشن و  عقاو  هدافتـسا  ءوس  دروـم  دروآ  لـمع  هب  تیاـمح  وا  زا  تسا  هتـساوخ  مالـسا  هک 

هلأسم 2376 ص 387 ،  ج2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت   - 1 اه :  تشون  یپ  دنامب .

؟ تسا ردقچ  جاودزا  ینوناق  نس 

شسرپ

؟ تسا ردقچ  جاودزا  ینوناق  نس 

خساپ

يرمق مامت  لاس  هن  رتخد  رد  يرمق و  مامت  لاس  هدزناپ  رسپ  رد  غولب  نس  یمالسا  يروهمج  یندم  نوناق  هدام 1210  کی  هرصبت  ساسا  رب 
یعرـش نیزاوم  ساـسا  رب  جاودزا  ینوناـق  نس  ور  نیا  زا  تسا ، عونمم  غولب  زا  رتـشیپ  حاـکن  یندـم ، نوناـق  هدام 1041  ساـسا  رب  تسا .

رتخد رگا  یمسر  رضاحم  رد  ًارهاظ  دشابیم . يرمق  مامت  لاس  هدزناپ  رسپ  يارب  يرمق و  مامت  لاس  هن  رتخد  يارب  هک  تسا  هدش  صخـشم 
. دننکیمن تبث  جاودزا  رتفد  رد  دشاب ، هتشاد  لاس  زا 13  رتمک  رتخد  رگا  دننکیم . تبث  رتفد  رد  دشاب ، یگلاس  رد 13 

؟ دوشیم فرطرب  هنوگچ  لوپ  شزرا  شهاک  اب  هیرهم  لکشم 

شسرپ

؟ دوشیم فرطرب  هنوگچ  لوپ  شزرا  شهاک  اب  هیرهم  لکشم 

خساپ

الط اـی  ـالاک  زا  رادـقم  نـالف  اـب  نآ ، شزرا  ًـالعف  هک  یلاـیر  دـنچ  نیا  دـنیوگب ، دوـش و  نیعم  سانکـسا  نآ  شزرا  دـقع  نمـض  رد  رگا 
هکنانچ دریگن ، ماجنا  طرـش ، نیا  رگا  یلو  دوش . تیاعر  تهج  نیا  تخادرپ ، ماگنه  هب  دیاب  ًاملـسم  دش ، هداد  رارق  هجوز  رهم  تسیواسم 
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مه اـب  رگا  تروص ، نیا  رد  هدوبن ، ریگمـشچ  نادـنچ  لاـیر  رد  ناـسون  هکنیا  رطاـخ  هب  تسا ، هدوب  مسر  رتـمک  اـی  هدوـبن  مسر  نوـنک  اـت 
ًالثم  » نآ رد  هک  تسین . ضرق  مکح  رد  هیرهم  اریز  دـنریگب ، رظن  رد  ار  نآ  شزرا  دـیاب  تروص ، نیا  ریغ  رد  رتهب و  هچ  دـندرک  هحلاـصم 

هک سانکـسا  هکلب  دـهاوخب ، ار  لوپ  دوخ  دریگن و  رظن  رد  ار  لوـپ  صخـشم  یبـسن و  شزرا  هدـنهد  ضرق  دوـش و  هتفرگ  رظن  رد  لـثمب »
، هاوگ دشابیم ، لداعم  هنیدقن  ای  الاک  نالف  اب  هدوب و  ینیعم  دیرخ  تردق  ياراد  هک  دریگیم  رارق  هیرهم  رظن  نآ  زا  دراد ، يرابتعا  شزرا 
، نز دزادرپب ، ار  قباس  لایر  نامه  رگا  لاس  یـس  زا  سپ  اذـل  دـننک . ادـیپ  قفاوت  يدـح  رب  اـت  دـننزیم  هناـچ  نیفرط  يُرب ، رهم  عقوم  هکنیا 
، هیقف رظن  زا  دـیابن  يرطف  ياهیرواد  عون  نیا  درامـشیم . زواجت  دروم  مولظم و  ار  دوخ  هدرک و  یقلت  يدـعتم  ملاظ و  فحجم و  ار  رهوش 

يدعت ملظ و  قادصم  يراک  نینچ  فرع ، رظن  زا  و  دنکیم ، موکحم  ار  يدعت  ملظ و  و  هدرک ، تلادع  هب  توعد  هکیمالـسا  دـنامب ، رود 
لمع نوملُظت » الو  نوملظَت  ال   » هیآ هب  ناگمه  و  دنریگب ، رظن  رد  ار  لایر  زور  نآ  شزرا  هدمآرد و  حلاصت  رد  زا  نیجوز  دـیاب  ًاعبط  تسا 

. دننک

؟ تسا نز  هید  ربارب  ود  درم  هید  ارچ 

شسرپ

؟ تسا نز  هید  ربارب  ود  درم  هید  ارچ 

خساپ

کی قیفلت  رثا  رب  هک  نوگاـنوگ  ياهتیلوئـسم  تاـیحور و  اـب  دنتـسه  لـماک  ناـسنا  ود  ره  تسین و  یقرف  درم  نز و  ناـیم  تیناـسنا  رظن  زا 
دنناسکی و تیناسنا  رظن  زا  تسا . هدش  هتشک  يدرم  هک  تسا  نیا  ناسب  دش  هتشک  ینز  رگا  نیاربانب  دیآیم ، دیدپ  نیریش  مرگ و  یگدنز 
هب دراد و  هدـهع  رب  ار  هداوناخ  یگدـنز  ۀـنیزه  درم  هک  اجنآ  زا  دراد  يداصتقا  ۀـبنج  هید ، یلو  تسا  ناسنا  کـی  نادـقف  کـی  ره  نادـقف 
زا نز ، کی  ندش  هتـشک  اب  ات  دوشیم  هداوناخ  هجوتم  يرتشیب  يداصتقا  نایز  درم  نادـقف  اب  ًاعبط  تسا  هداوناخ » روآ  نان  » درم حالطـصا ،

. دوشیم بوسحم  نز  ۀید  ربارب  ود  درم  ۀید  تهج  نیا 

؟ تسیچ کلم ))  )) و قح ))  )) موهفم ود  قرف 

شسرپ

؟ تسیچ کلم ))  )) و قح ))  )) موهفم ود  قرف 

خساپ

ناـیم یتبـسن  کـلم  رد  یلو  تسا , رارق  رب  يا  هفاـضا  قحلا  هیلع  نم  قحلا و  هل  نیب  قح  رد  هک  تسا  نیا  موهفم  ود  نیا  تواـفت  نیرتمهم 
نیا تیکلام  ماکحا  زا  یکی  يرآ  دـشاب . يرگید  رب  يزیچ , هب  تبـسن  کلام  تیکلام  هک  تسین  نینچ  تسین ؛ کـلملا  هیلع  نم  کـلام و 
یقح دوخ  ندش , عنام  نیا  اما  دراد  زاب  دوخ  كولمم  هب  تبـسن  يرادرب  هرهب  فّرـصت و  هنوگ  ره  زا  ار  نارگید  دناوتیم  کلام  هک  تسا 

هک تسا  یعنم  قح  تیکلاـم , مزاوـل  زا  یکی  هچ  رگا  دـجنگیمن  یلع ))  = رب  )) کـلم موـهفم  رد  نخـس  رگید  هب  دراد . کـلام  هک  تسا 
ره دناوتب  ناسنا  هک  دوشیم  لامعتسا  ییاج  رد  کلم  حالطصا  هک  تسا  نآ  موهفم  ود  نیا  نایم  مود  قرف  دراد . نارگید  هب  تبسن  کلام 

دنناـم يراـبتعا  هدافتـسا  هچ  و  ندـیماشآ - ندروخ و  دـننام   – ینیوکت یقیقح و  هدافتـسا  هچ  دربـب , دوخ  كوـلمم  زا  يا  هدافتـسا  هنوـگ 
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كولمم هب  تبسن  هدافتسا  فّرصت و  عون  دنچ  ای  ود  ای  کی  قح  طقف  کلام  هک  تسین  نانچ  زگره  ندیـشخب . ندرک و  راذگاو  نتخورف ,
رگا دشورفب . ار  نآ  دناوتن  یلو  دنیزگ  ینکـس  نآ  رد  دناوتب  ای  دشخبب و  ار  نآ  دناوتن  یلو  دروخب  ار  نآ  دناوتب  ًالثم  دـشاب و  هتـشاد  دوخ 
دوخ كولمم  رد  دناوتن  ددرگ و  روجحم  یتدـم  يارب  یتح  ای  دوش  عونمم  تافرـصت  یـضعب  زا  یکلام  نوناق , بجوم  هب  تسا  نکمم  هچ 

فالخ رب  اما  درادن . تافانم  تسا - یفرصت  هنوگ  ره  زّوجم  هک   – کلم یتاذ  ياضتقا  اب  دراوم  نیا  یلو  دشاب , هتـشاد  یفرـصت  هنوگ  چیه 
هنوگ چیه  دراد  رایخ  قح  يا - هلماعم  رد   – هک یسک  ًالثم  هعفـش و ...  قح  ینکـس , یتح  تسا ؛ یـصاخ  دروم  رد  هراومه  قح ))  )) کلم
قوقح نآ  زا  کی  ره  دراد  نوگانوگ  قح  دنچ  يزیچ  هب  تبسن  یسک  هکیماگنه  یتح  دهد . ماجنا  هلماعم  رد  دناوتیمن  يرگید  فرصت 
. دروایب لابند  هب  ار  قوقح  ریاس  دوخ  هب  دوخ  هک  تسین  یقح  چیه  دراد و  كاکفنا  یلک  هب  قوقح  رگید  زا  تسا و  يا  هناگادج  قح 

؟ دوش یم  نآ  کلام  دنک ، راک  یثرا  یتعارز  ینیمز  رد  رگید ، ثراو  دوجو  اب  یسک  رگا 

شسرپ

؟ دوش یم  نآ  کلام  دنک ، راک  یثرا  یتعارز  ینیمز  رد  رگید ، ثراو  دوجو  اب  یسک  رگا 

خساپ

روط هب  ار  هدمآ  تسد  هب  لوصحم  دنک ، فّرصت  ناثراو  هّیقب  تیاضر  اب  هدشن  میسقت  زونه  هک  یی  یثرا  نیمز  رد  ناثراو  زا  رفن  کی  رگا 
ترجا نارگید  مهـس  تخادرپ  يارب  دـیاب  اّما  تسا ، لوصحم  کلام  دـنک ، فّرـصت  نیمز  رد  هّیقب  تیاضر  نودـب  رگا  تسا . کلام  یّلک 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  دزادرپب ( . ار  نآ  لثملا 

هک دشاب  یم  هبراضم  دادرارق  اهدادرارق ،  عاونا  درومردالثم  تسا ؟ یمالسا  ًاعقاو  ام  يرادکناب  ینونک  هویش  هک  تشاد  داقتعا  ناوت  یم  ایآ 
نییعت مهنآ  هک  اردوخ (  دوس  طقف  دوقع  عون  نیارد  کناب  هک  یلاحرد  دنـشاب  کیرـش  نایزو  دوسرد  دیاب  فرطود  دیناد  یم  هک  روطنامه 

لاکشازا یلاخو  هدش 

شسرپ

دـشاب یم  هبراضم  دادرارق  اهدادرارق ،  عاونا  درومردالثم  تسا ؟ یمالـسا  ًاعقاو  ام  يرادکناب  ینونک  هویـش  هک  تشاد  داقتعا  ناوت  یم  ایآ 
مهنآ هک  اردوخ (  دوس  طقف  دوقع  عون  نیارد  کناب  هک  یلاحرد  دنـشاب  کیرـش  نایزو  دوسرد  دیاب  فرطود  دیناد  یم  هک  روطنامه  هک 

؟  نایز هاوخ  دنک  دوس  رگید  فرط  هاوخ  دراد  یم  تفایرد  تسا ) لاکشازا  یلاخو  هدش  نییعت 

خساپ

حیحـص نآ  ساسارب  یکناب  تایلمع  ماجناو  نابهگن  مرتحم  ياروش  دییأت  درومو  یمالـسا  ياروش  سلجم  بوصم  يرادـکناب  نوناق  لصا 
ررض نتـشادنو  دوس  ندش  نیعم  صوصخرد  1 ـ  دسر :  یم  رظن  هب  يرورـض  هتکنود  هب  هجوت  یلو  دـشاب  یم  لالح  نآزا  هلـصاح  دوسو 
ددرگ تخادرپ  باـسحلا  یلع  ناوـنعب  رظن  دروـم  دوـس  هـکنیا  هـلمجزا  هدـش  هدیـشیدنا  يریبادـت  يرادـکناب  نوناقردراذـگ  هدرپـس  يارب 

هبو هتشگ  بیوصت  سلجمرد  هک  يرگید  لاکشَاو  دشاب  نآ  نایز  راد  هدهع  رگید  يرابتعا  عبانم  ای  تلود و  ثلاث  صخش  ررض  درومردو 
درکلمع نوناق ، تمالس  2 ـ  دـییامن .  هعجارم  نآ  هب  طوبرم  ياه  ثحبو  تابوصم  هب  دـیناوت  یم  هک  تسا  هدیـسر  نابهگن  ياروش  دـییأت 

ياـهکناب هعومجمزا  جراـخرد  تاـبوصم  نآ  ماـجنا  3 ـ  دومن . دـهاوخ  حیحـصت  ار  فلتخم  نایرتشمو  اـهکناب  نـالوؤسم  فـالخو  اوراـن 
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تیآ ترضح  ساسا .  نآرب  درکلمع  میظنتو  تابوصمو  تاررقم  قیقد  تخانش  طرـش  هب  دشاب  یم  یعرـشو  زیاج  زین  یمالـسا  يروهمج 
يروهمج ياهکناب  تـالماعم  اـیآ  س 836 :  دـناهدومرف " : هراب  نیارد  یلاؤس  هب  خـساپ  نمـض  رد  یلاـعلا  هلظدـم  يا  هنماـخ  یمظعلا  هللا 

ندرک لـسغ  دراد ؟ یمکح  هچ  دوش  یم  هتفرگ  اـهکنابزا  هک  یلوپ  اـب  هریغو  نکـسم  دـیرخ  دنتـسه ؟  تحـص  هب  موکحم  ناریا  یمالـسا 
مدرم هک  ییاه  هدرپس  رباربرد  دوس  نتفرگ  اـیآو  دراد ؟  یمکح  هچ  هدـش  يرادـیرخ  اـهلوپ  لـیبق  نیااـب  هک  يا  هناـخرد  ندـناوخ  زاـمنو 
دییأت درومو  یمالسا  ياروش  سلجم  بوصم  نیناوق  ساسارب  اهکناب  هک  یکناب  تالماعم  یلک  روطب  تسا ؟ لالح  دنراذگ ،  یم  کنابرد 
یکی ساسارب  هیامرـس  يریگراکبزا  لـصاح  دوسو  تسا  تحـص  هب  موکحمو  درادـن  لاکـشا  دـنهد ،  یم  ماـجنا  ناـبهگن  مرتحم  ياروش 
یکی ناونع  تحت  نآ  دننامو  نکسم  دیرخ  يارب  کنابزا  لوپ  نتفرگ  هک  یتروصرد  اذل  تسا ،  لالح  اعرـش  یمالـسا ،  حیحـص  دوقعزا 

یلو تسا ،  مارح  یفیلکت  مکح  رظنزا  نآ  نتفرگ  دـنچره  دـشاب ،  يوبر  ضرق  تروص  هب  رگا  یلو  تسا  لاکـشا  نودـب  دـشاب ، دوـقعزا 
یم نآ  اب  هک  يزیچرهردو  نآرد  تسا  زیاجو  دوش  یم  هدنریگ  ضرق  کلم  کلام ،  نآو  تسا  حیحص  یعـضو  مکح  رظنزا  ضرق  لصا 

 . ص 330 و331  ، مود دلج  يربهر ،  مظعم  ماقم   ، تائاتفتس الا  ۀبوجا  (1 ( 1.") دیامن فرصت  درخ 

نم یلبق  دنزرف  ود  هک  يدح  رد  مراد  مدوخ  شدوخ و  نادنزرف  نم و  هب  تبسن  یمالسا  رادرک  راتفر و  رظن  زا  دروخرب  دب  رایسب  يرسمه 
ناونع هب  یعرش  رظن  زا  تشاد . ناشنتشادهگن  هدنز  رد  حالص  نانمدنوادخ  یلو  دندرک  یشکدوخ  هب  مادقا  نم  عالطا  نودب  راب  نیدنچ 

اجم یترایز و  یلام ، تاقیوشت 

شسرپ

نم یلبق  دنزرف  ود  هک  يدح  رد  مراد  مدوخ  شدوخ و  نادنزرف  نم و  هب  تبسن  یمالسا  رادرک  راتفر و  رظن  زا  دروخرب  دب  رایسب  يرـسمه 
ناونع هب  یعرش  رظن  زا  تشاد . ناشنتشادهگن  هدنز  رد  حالص  نانمدنوادخ  یلو  دندرک  یشکدوخ  هب  مادقا  نم  عالطا  نودب  راب  نیدنچ 

لاس 58 زا  هکلب  هدوب  رثایب  اهنت  هن  یلو  هدومن  تیاده  ار  وا  یمالـسا  تاداشرا  تاحیـضوت و  ظعو و  سلاجم  یترایز و  یلام ، تاقیوشت 
اهنت هن  هنافـساتم  هک  دشاب ؟! هتـشاد  يداشرا  راک  نیا  لقاال  دیاش  منک  قالط  هب  مادـقا  هاگداد  قیرط  زا  راب  نیدـنچ  مدـش  روبجم  نونک  ات 

هب روبجم  یعرـش  رظن  زا  نم  هک  هدش  عرـش  فالخ  دحرد  رتشاحف  رتیغای و  دـناهدومن  نییعت  شیارب  هک  هلحن )  ) قحاب هکلب  دـشن  داشرا 
يارب نم  زاب  دوب و  هدرک  رداص  ارناشیا  قـالط  مکح  ًـالبق  هک  هتـسشنزاب  تاـضق  زا  یکی  طـسوت  ار  وا  ًاعرـش  مدـش و  وا  زا  يرود  يربت و 

. هدش دیق  هلابق  رد  هک  هدوب  دیجم  هللا  مالک  طقف  قفاوت  قبط  هدربمان  هیرهم  هتبلا  ماهداد . یعرـش  قالط  مدادن ، قالط  منادنزرف  وا و  تیاده 
وا و جراـخم  مینکیم و  یگدـنز  نودـب ا . هک  تسا  لاـس  تفه  دودـح  متـسین و  یـضار  نز  نیا  زا  ًاـفرع  ًاعرـش و  نم  هکنیا  هب  هجوـت  اـب 

نینچ هب  تخادرپلا  بجاو  متوف  زا  سپ  دـشاب  نم  تیاضر  نودـب  هک  ياهلحنلا  قح  ایآ  ماهتخادرپ  یکناب  كردـم  اب  نونکات  ار  منادـنزرف 
نیرتکچوک متـسن  یـضار  یلو  میامن  کـیکفت  ار  منادونزرف  قوقح  قح و  میاـمن و  میظنت  ياهمانتیـصو  مراد و  رظن  رد  نوچ  تسا ؟ ینز 

ای همانتیـصو  قبط  متوف  زا  سپ  مشخبب  تلود  هب  ای  منک  هریغ  ای  ماتیا و  فقو  ار  دوخ  یگتـسشنزاب  قوقح  مناوتیم  ایآ  دـسرب . وا  هب  یقح 
؟ ریخ

خساپ

قالط و تروص  رد  هدرک  داهنـشیپ  قـالط  ار  هار  نیرخآ  میرک  نآرق  تسین  رودـقم  امـش  يارب  ناترـسمه  اـب  یگدـنز  ناـکما  ًاـعقاو  رگا 
یقوقح نوناق  عرـش و  قبط  دنامب  امـش  تیجوز  رد  نز  نآ  رگا  یلو  تشاد  دیهاوخن  وا  هب  تبـسن  یقوقحو  قح  نآ  زا  سپ  رگید  هکراتم 

رد یگدنز و  رد  رگا  یلو  تسین  ارجالا  مزال  دینکب  تیـصو  رگا  یتح  زین  ثرا  زا  ندرک  مورحم  دـیتسه و  نآ  تخادرپ  هب  مزلم  هکد  راد 
ریـسم وا  هک  ینامز  هلحنلا  قح  یلو  دـیتسه  دازآ  دـیزادرپب  يرگید  میتی  نادـنزرف  ای  ناتدوخ  نادـنزرف  هب  ار  ناـتدوخ  لاوما  تاـیح  لاـح 
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ادج وا  دیتسه ا ز  رصم  ًاعقاو  رگا  تسا . قالط  هار  اهنت  دییامن  مورحم  قح  نآ  زا  ار  وا  دیناوت  یمن  امش  تسوا و  قح  دنکن  رایتخا  يرگید 
باسح و مه  دـیریگب . رظن  رد  لـماک  روطب  ار  ناتنادـنزرف  دوخ و  تحلـصم  میمـصت  نیا  رد  هتبلا  دـینک و  يریگ  یپ  يدـج  روطب  دـیوشب 

تـسا قالط  ییادـج و  رد  ناتنادـنزرف  ناتدوخ و  تحلـصم  حالـص و  رگا  دـینک . یبایزرا  یـسررب و  ًالماک  ارنآ  راثآ  دـینکب و  ار  اـهباتک 
. تسین ینوناق  یعرش و  رگید  ياههار  دش . دیهاوخ  قفوم  دیشاب  نآ  لابند  هب  هنارصم  رگا  دیوشب  ادج  دینکن و  گنرد 

؟ تسا عون  دنچ  تسانعم و  هچ  هب  هبه 

شسرپ

؟ تسا عون  دنچ  تسانعم و  هچ  هب  هبه 

خساپ

هب ششخب  دصق  هب  ار  يزیچ  هدننک  هبه  رگا  هکلب  درادن  مزال  یصاخ  هغیص  ًاناجم و  ضوع و  نودب  يرگید  هب  يزیچ  ندیـشخب  ینعی  هبه 
تفایرد طرشب  ندیشخب  ینعی  هضوعم  هبه  1 ـ تسا . عونود  ياراد  هبه  هتفرگ و  ماـجنا  هبه  دریگب  هزیگنا  نیمه  هب  مه  وا  دـهدب و  يرگید 

عجرم هاگدید  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  طرـش  نودب  قلطم و  شـشخب  ینعی  هضوعم  ریغ  هبه  ششخب 2 ـ نآ  ضوعب  عورـشم  يراک  يزیچ و 
. دییامرف هعجارم  راوگرزب  نآ  تائاتفتسا  لئاسملا و  حیضوت  هب  هبه  هب  تبسن  ناتدیلقت 

؟ دراد دوجو  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  نیب  یقرف  هچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  نیب  یقرف  هچ 

خساپ

ب) دندرگیم . نآیارجا  هب  رداق  سپس  قوقح و  ياراد  ندش  دلوتم  اب  هک  دنتسه  یقیقح  یصاخشا  رشب  دارفا  همه  یقیقح : صخـش  فلا )
؛ دـیآیم دوجو  هب  ینوناقفیرعت  ربانب  یعافتنا  ریغ  ای  یعافتنا  دـصاقم  نداد  ماـجنا  يارب  لاوما  زکرمت  اـی  دارفا  عاـمتجا  زا  یقوقح : صخش 

J (} يدربراک ص 14 4 یلخاد  يرادکنابرب  ياهمدقم  ذخأم : . ) يراجت ياهتکرش  اهنوناک و  اهنمجنا  یتلود  تاسسءوم  دننام :

؟ درادن یهانگ  راک  نیا  ایآو  دنهدب  ثرا  دوخ  نادنزرف  زا  یکی  هب  اهنت  دنناوت  یم  نیدلاو  ایآ 

شسرپ

؟ درادن یهانگ  راک  نیا  ایآو  دنهدب  ثرا  دوخ  نادنزرف  زا  یکی  هب  اهنت  دنناوت  یم  نیدلاو  ایآ 

خساپ

زا یکیهب  دوخ  تاـیح  ناـمز  رد  رگا  یلو  دـشابیم  هثرو  هزاـجا  هب  طوـنم  ثلث  زا  شیب  تسا و  ذـفان  ثلث  رادـقم  اـت  دـیامن  تیـصو  رگا 
اما تسا . هدومن  عیاضار  نارگید  قح  تسارود و  فاصنا  زا  یلو  درادـن ، لاکـشا  هبه ) ای  حلـص  تروص  هب   ) دـهدب ار  لام  مامت  نادـنزرف 
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J .} تسا لطاب  هثرو  زا  یکی  ندربن  ثرا  هب  تیصو 

؟  تسیچ رسمه  رب  نز  بجاو  هقفن  زا  روظنم 

شسرپ

؟  تسیچ رسمه  رب  نز  بجاو  هقفن  زا  روظنم 

خساپ

. دوش یمن  řĠ اش ار  Ġ صحت جراخم  تسا و  نکسم  كاشوپ و  كاروخ ,  دننام  یگدنز  يرورض  مزال و  ياه  هنیزه 

. دینک یفرعم  دراد , دوجو  هنیمز  نیا  رد  يزکارم  رگا  دراد ؟ صاصتخا  یصاخ  رشق  هب  تقوم  جاودزا  ایآ 

شسرپ

. دینک یفرعم  دراد , دوجو  هنیمز  نیا  رد  يزکارم  رگا  دراد ؟ صاصتخا  یصاخ  رشق  هب  تقوم  جاودزا  ایآ 

خساپ

دوخ ینوناق  تافیرشتدیاب  یجاودزا  هنوگره  ینوناق  رظن  زا  نکیل  درادن  لهاتم  ای  درجم  نادرم  هب  صاصتخا  تقوم  جاودزا  یعرش  رظن  زا 
جاودزا دننام  ابیرقت  نآ  نابلاط  و  درادندوجو . یصاخ  زکارم  هطبار  نیا  رد  نمض  رد  ددرگ . تبث  جاودزا  یمسر  رتافد  رد  دیامن و  یط  ار 

J .} دنیامن يراگتساوخ  هتفای و  ار  دوخ  رظن  دروم  صخش  دیاب  مئاد 

یمن ار  نآ  ییاضق  نیلوئـسم  دندرک  يراج  ار  هغیـص  يرتخد  رـسپ و  رگا  ارچ  , دشاب یم  ناسآ  رایـسب  تقوم  جاودزا  هک  نیا  مغر  یلع 
؟ دنریذپ

شسرپ

یمن ار  نآ  ییاضق  نیلوئـسم  دـندرک  يراـج  ار  هغیـص  يرتخد  رـسپ و  رگا  ارچ  , دـشاب یم  ناـسآ  رایـسب  تقوم  جاودزا  هک  نیا  مغر  یلع 
؟ دنریذپ

خساپ

لاـح نیعرد  یلو  تسه . زین  مـئاد  جاودزا  رد  یهقف  رظن  زا  دـیاهدرک  رکذ  تقوـم  جاودزا  دروـم  رد  هـک  یگداـس  تطاـسب و  رادـقم  نآ 
جاودزا هک  تسا  نیا  دشابیممهم  هچنآ  دسانشیمن . تیمسر  هب  جاودزا  یمسر  رتافد  رد  تبث  نودب  ار  ياهداوناخ  چیه  ییاضق  هاگتـسد 

. مئاد ریغ  يرگید  تسا و  یمئاد  یکی  نکیلدنايواسم  ینوناق  یهقف و  طیارش  زا  يرایسب  رظن  زا  دنـشابیم و  جاودزا  ود  ره  مئادو  تقوم 
هک یلاح  رد  دنرگنب . ینآ  ذاذتلا  دید  هب  ار  نآ  هدش  ثعاب  هدیدرگهعماج و  رد  یتسردان  تشادرب  بجوم  هعتم  ندوب  یمئاد  ریغ  هنافسأتم 

. دوشیم یتموکح  ماکحا  هب  طوبرم  هتخاس  ررقم  جاودزا  ود  ره  يارب  ياهژیو  تاررقمییاضق  هاگتـسد  هکنیا  اما  تسین . نیا  هلأسم  تیهام 
یتاررقم ماظن و  دـنمزاین  تفرگ  رارق  یعامتجا  طیاور  هریاد  رد  يوحن  هب  دـش و  جراخ  يدرف  بلاق  زاهک  نیمه  هیلوا  ماـکحا  يارجا  اریز 
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. دریگب ار  قوـقح  ندوـمن  عیاـض  اـهجرم و  جره و  دـسافم  زا  يرایـسب  يوـلج  دـشخب و  ناـماس  ار  نآ  یناـمز  طیارـشاب  قباـطم  هک  تسا 
دیوگبنوناق الثم  دـنک . یفن  ار  يرگید  یکی  هک  تساج  نآ  صقانت  هکلب  تسین . یتموکح  ماکحا  یهقف و  یلوا  ماکحا  نیب  صقاـنتنیاربانب 

دهد و رارق  شرانکرد  اهدنویپ  ماکحتـسا  يارب  يرگید  تاررقم  هک  نیا  یلو  دنادب . مزال  ار  نآ  هقف  تسین و  مزال  عرـش  هغیـص  ندـناوخ 
J .} دراد مئالت  نآ  اب  دیامن  دنمناماس  طوبضم و  ار  نآ 

؟ دیامن هبلاطم  یهجو  وا  زا  قالط  ربارب  رد  هدومن و  اهر  فیلکتالب  ار  نز  دناوت  یم  درم  مالسا  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دیامن هبلاطم  یهجو  وا  زا  قالط  ربارب  رد  هدومن و  اهر  فیلکتالب  ار  نز  دناوت  یم  درم  مالسا  رد  ایآ 

خساپ

الثم دـیامن . بسکدوخ  يارب  ار  یعورـشم  طرـش  عون  ره  دـقع  ماگنه  رد  دـنناوتیم  فرط  ود  هک  تسا  ینیفرط  يداد  رارق  جاودزا  دـقع 
دقع یعیبط  ياضتقم  دریگنتروص  جاودزا  نمـض  رد  یطرـش  چـیه  رگا  هتبلا  رگید . ثلاث  صخـش  اـب  اـی  دـشاب و  نز  اـب  قـالط  قح  هکنیا 
نیمه زا  ددرگن  لزلزت  راچد  هداوناخ  داهنناکما  دـح  ات  هک  تسا  نآ  یپرد  مالـسا  اریز  دـشاب  درم  رایتخا  رد  قـالط  هک  تسا  نآ  جاودزا 

هب قالط  رایتخا  ادـتبا  رگا  هک  تسا  نشور  تسا  روکذـمدوخ  لحم  رد  هک  یطیارـش  اب  زین  نآ  هداد  درم  هب  اهنت  ار  قـالط  قح  هک  تسور 
رگید ياههدافتسا  وس  لامتحا  هکنآ  رب  هوالع  تفاییم . شیازفا  رباربود  هب  اههداوناخ  نتسکش  مهرد  لزلزت و  لامتحا  دشیم  هداد  زین  نز 

ار يراک  نینچ  تحارـص  هب  دـیجم  نآرق  امـش  لکـشم  دروم  رد  دـشیم . رتدایز  رایـسبزین  دـننکیم ) لمع  اـهدرم  یخرب  هک  هنوگناـمه  )
. دنیامن اهر  یفیلکتالب  رد  هدراذگ و  قلعم  ار  وا  هکنیا  ای  دنریگب و  وا  زا  یلام  ات  دنهد  رارق  تیذاو  رازآ  دروم  ار  نز  هکنیا  هدومن  تمذـم 

دیاهدرک نانآ  رهم  هب  هچنآ  زا  یتمـسق  هک  دینکم  ییوج  هناهب  يریگتخـس و  نانز  رب  و  نامیا ...  لها  يا  اسنهروس  هیآ 19 .  هنومن  يارب 
 . هیآ 129 رد  و  دیـشاب ...  راتفرشوخ  فاصنا و  اب  یناگدنز  رد  نانآ  اب  ددرگ و  راکـشآ  یتشز  لمع  نانآ  زا  هکنآ  رگم  . دـیریگب ملظ  هب 

یلکـشچیه رد  ملظ  تروص  ره  رد  دنـشاب ...  رهوشیب )  لثم  هن  رادرهوش و  دـننام  هن  دـیراذگن (  قلعم  ار  اهنآ  و ...  دـیامرفیمزین :  اـسنلا 
اههاگداد و درکلمعدروم  رد  رگا  هتبلا  دـنهد . تاجن  یفیلکتالب  زا  ار  درف  هدومن و  مادـقا  ملظ  عفر  رد  دـیاب  اههاگداد  تسین و  هدیدنـسپ 

هبلاـطم ار  دوخ  قوقح  هدومنحرطم و  يرادا  تلادـع  ناوید  نینچمه  یـسرزاب و  رتـفد  اـب  ار  نآ  دـیناوتیم  دـیراد  ینخـس  ياـضق  عجارم 
J .} دیئامن

دیهد حیضوت  ءاسن  هروس  هیآ 14  رد  لزنم  رد  راکانز  نز  سبح  دروم  رد 

شسرپ

دیهد حیضوت  ءاسن  هروس  هیآ 14  رد  لزنم  رد  راکانز  نز  سبح  دروم  رد 

خساپ

هدوب هناخرد  يو  سبح  راکانز  نز  مکح  ددرگ ، مهارف  نآ  يارجا  غالبا و  يارب  طیارـش  دوش و  لزاـن  راـکانز  دـح  مکح  هک  نآ  زا  لـبق 
J .} دیدرگ خوسنم  یلبق  مکح  راکانز ، يارب  قالش  هبرض  دص  مکح  رون و  هروس  تایآ  لوزن  اب  هتبلا  تسا .
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ازج قوقح 

؟ ددرگ یم  رب  تیانج  ءهنحص  هب  راکتیانج  دنیوگ : یم  ارچ 

شسرپ

؟ ددرگ یم  رب  تیانج  ءهنحص  هب  راکتیانج  دنیوگ : یم  ارچ 

خساپ

اـشفا نارگید  ای  دهد  یم  ول  ار  دوخ  دنک و  یم  رارقا  فارتعا و  ایدسر  یم  دوخ  تیانج  يازـس  هب  یناج  هرخالاب  هک  دشاب  نیا  دارم  دـیاش 
 ; فئاخ نئاخلا  دـنا : هتفگ  . دـننک یم  همکاحم  وا  دـنبای و  یم  تسد  لتاق  هب  یهار  کی  زا  اه , لتق  اه و  تیانجزا  يرایـسب  رد  دـننک . یم 

تیانج دوش  یمن  یـضار  دناوت و  یمن  ناسنا  نادجو  دبای و  یم  زورب  سرتو  هرهلد  دراد . هرهلد  فوخ و  تسا ,  هدرک  تنایخ  هک  یـسک 
. دهد یم  ول  ار  دوخ  هجیتن  رد  دنک . نامتک  ار  دوخ 

. دش دازآ  تنامض  اب  سپس  دش و  نادنز  ءهناور  دیدرگ و  موکحم  هید  ناموت  نویلیم  شش  هب  دش و  ییاطخ  لتق  بکترم  مردپ  هتـشذگ  لاس 
دیهدب ام  هب  ار  ناترتخد  دیاب  هک  دنداد  رارق  راشفریز  ار  ام  لوتقم  ءهداوناخ  ملهچ ,  مسارم  زا  دعب  درک . توف  زاگ  تشن  رثا  رد  دعب  یتدـم 

ار آ ناتردپ  دنس  ات 

شسرپ

دازآ تنامـض  اب  سپـس  دش و  نادنز  ءهناور  دیدرگ و  موکحم  هید  ناموت  نویلیم  شـش  هب  دش و  ییاطخ  لتق  بکترم  مردپ  هتـشذگ  لاس 
ام هب  ار  ناترتخد  دیاب  هک  دنداد  رارق  راشفریز  ار  ام  لوتقم  ءهداوناخ  ملهچ ,  مسارم  زا  دعب  درک . توف  زاگ  تشن  رثا  رد  دـعب  یتدـم  دـش .

تسا و راکیب  داتعم و  مدیمهف  یتدم  زا  دعب  مدرک و  جاودزا  دنتساوخ , یم  اه  نآ  هک  یـسک  اب  نم  مینک .  دازآ  ار  ناتردپ  دنـس  ات  دیهدب 
زا تسا .  هداد  تصرف  هام  هس  ام  هب  هاگداد  دهد . قالط  ارم  هک  مداد  وا  هب  لوپ  يرادقم  هام  دـنچ  زا  دـعب  دـشاب . یم  تال  یلاباال و  يدرف 
 , مینیـشن یم  نآ  رد  هک  يا  هناخ  هک  يدوجو  اب  دریگ , یم  قلعت  ام  هب  هید  مردپ  گرم  زا  دعب  ایآ  دـیهد : حیـضوت  منک  یم  شهاوخ  امش 

؟ درادن تیکلام  دنس 

خساپ

تخادرپ ار  هید  شلاوما  زا  دیاب  تسا ,  هدـش  موحرم  وا  هک  نونکا  دومن . تخادرپ  ار  هید  دـیاب  تسا ,  هدرک  لتق  هب  رارقا  امـش  ردـپ  نوچ 
هاگداد ات  تسا ,  هتشاذگن  ام  يارب  یلام  امردپ  اما  میتسه ,  نویدم  ام  تسا  تسرد  دییوگب  دینکب و  ياعدا  هاگداد  رد  دیناوت  یم  دییامنب .

امـش رب  دوب و  لوتقم )  ناشیوخ   ) رب هید  دوب , هدرکن  لتق  هب  رارقا  امـش  ردپ  رگا  اما  دوش . تخادرپ  لاملا  تیب  زا  ای  دـهدب , تلهم  امـش  هب 
داتعم ناترهوش  هک  نیا  تهج  هب  دـیناوت  یم  درادـن . تباب  نیا  زا  تعنامم  قح  ناترهوشو  درادـن  هید  هب  یطبر  قـالط  دوبن . بجاو  يزیچ 

 . تسا لکشم  هچرگ  دوب , رتهب  دیراد , او  دایتعا  كرت  هب  ار  ناترهوش  دیتسناوت  یم  رگا  دییامنب . قالط  تساوخرد  تسا , 

؟ تسیچ ءانمتسا  ینارچ و  مشچ  تازاجم 

شسرپ
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؟ تسیچ ءانمتسا  ینارچ و  مشچ  تازاجم 

خساپ

دیاب اهنآ  نیبکترم  دوشیم و  بوسحم  هاـنگ  یهلا  هاگـشیپ  رد  اـنز و )... طاول ، ءانمتـسا ، ینارچ ، مشچ   ) یـسنج تاـفارحنا  زا  مادـک  ره 
رد يریگشیپ  هار  تسا . مزال  ناناوجون  ناناوج و  ًاـصوصخم  صاخـشا  همه  رب  تشز  ناـهانگ  هنوگ  نیازا  يریگشیپ  دـنوش . تازاـجم 
زا ندرک  يرود  ندرک ، شزرو  تماـیق ، ادـخ و  زا  سرت  سفن و  بیذـهت  قـالخا ، ياـهسرد  یموـمع و  سلاـجم  رد  تکرــش  هعلاـطم ،

ساوح زکرمت  مدع  هضراع  تسا . جاودزا  هداوناخ و  لیکشت  نینچ  مه  زیگناتوهش و  رظانم  كّرحم و  ياهسکع  نجهتـسم و  ياهملیف 
یشان همه  همه و  هدنیآ  هب  تبسن  ندوب  دیماان  اهراک ، رد  یتسس  یگدنز  هب  یلیم  یب  راکفا ، موجه  هنادرم و  يدج و  میمصت  زا  یناوتان  و 

ندب تیوقت  ءانمتسا و  ندرک  كرت  اب  اذل  دشابیم ، ءانمتسا  راثآ  زا  اهنآ  یضعب  تسا و  امش  ییارگدوخ  یبصع و  ياهیتحاران  نامه  زا 
. دوریم نیب  زا  هللاءاشنا  ضراوع  نیا  همه  .، دش ضرع  هک  ییاهراک  هار  رگید  جاودزا و  و 

هزورما یهقف  رظن  زا  ایآ  دنا ؟ هدرک  قالطا  هتسد  ود  ره  هب  ار  دّترم  ءهملک  ناملسم  مالسا و  نایوارارچ  هک .:  هدمآ  يربط  خیرات  باتک  رد 
؟ دنتسهدّترم هتسد  ود  نیا  مه 

شسرپ

هزورما یهقف  رظن  زا  ایآ  دنا ؟ هدرک  قالطا  هتسد  ود  ره  هب  ار  ّدترم  ءهملک  ناملسم  مالسا و  نایوارارچ  هک .:  هدمآ  يربط  خیرات  باتک  رد 
؟ دنتسهّدترم هتسد  ود  نیا  مه 

خساپ

تخادرپ ار  نآ  یسک  رگا  هک  دراد  يا  هژیو  تیمها  تاکز  تادرپ  دراد . یتخس  تازاجم  تسا ,  هک  یـسک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا 
لقن شناردپ  زا  قداص 7 ماما  مینک :  یم  رکذ  ار  تایاورزا  هنومن  دنچ  دور . یم  شیپ  دادترا  رفک و  ّدـح  ات  تسین و  لوبق  شزامن  دـنکن ,

مک دومرف : قداص 7 ماما  زاـب  ناملـسم .  هن  تسا و  نمؤم  هن  دزادرپن , ار  شلاـم  دومرف : درک و  تیـصو  یلع 7 هب  هللا 6 لوسر  هک  دـنک  یم 
رگید تاـیاور  رد   . يریم > یمن  ناملـسم  ینعی   ) ینارـصن اـی  ریمب  يدوهی  یهاوـخ  یم  دـنیوگ ) یم  وا  هب   ) دـنکن تخادرپ  ار ـ  نآ  نیرت 

هک یناسک  تهج  نیا  زا  دوش و  یم  رفک  دادترا و  ثعاب  نآ  راکنا  ای  تاکز  نتخادرپن  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  هعومجم  زا  دومرف . :
ناملسم ار  نانآ  دش و  یمرداص  نانآ  اب  گنج  هلمح و  روتسد  دندرک , یم  تخادرپ  ای  دندش  یم  رکنم  ار  تاکز  یلو  دندناوخ , یم  زامن 

دندش و دترم  فئاوط  زا  یضعب  هللا 7 لوسر  توف  زا  دعب  دندرمـش . یم  بجاو  ار  نانآ  اب  گنج  دندیمان و  یم  ار  نانآ  اذل  دنتـسناد . یمن 
. دندرک یمن  تخادرپ  وا  هب  تاکز  دنتشادن , لوبق  یمالسا  مکاح  ناونع  هب  اررکبوبا  نوچ  اما  دندناوخ , یم  زامن  دندوب و  ناملسم  یضعب 
. دندش هتشک  اه  گنج  نیا  رد  زین  یهانگ  یب  دارفا  اسب  هچ  ( 1 .) دنک دوخ  عیطم  ار  اه  نآ  اتداتسرف  اه  نآ  يوس  هب  ییاهرکشل  رکبوبا  اذل 
زا تاکز  نوچ  دوش , یم  رفاـک  تسین ,  مالـسا  ياـه  هماـنرب  زا  تاـکز  دـشاب  هتـشاد  هدـیقع  اـی  ددرگرب  مالـسا  زا  یـسک  رگا  مه  هزورما 

. دوـش یم  جراـخ  مالـسا  ءهگرج  زا  دوـش , رجنم  لوـسر  ادـخ و  راـکنا  هب  وا  راـکنا  دوـش و  نآ  رکنم  یـسک  رگاو  تسا  نید  تاـیرورض 
. دعب هب  ج 2 ص 49 نودلخ ,  نبا  نبا  خیرات  یقروا 1. (پـ

شسرپ تسا ؟ هدمآ  نآرق  رد  دترم  دح  ایآ 
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خساپ

رفیک یگنوگچ  زا  نخـس  هکنآیب  هدـش ، هراشا  اهنآ  هب  تبـسن  یهلا  میظع  باذـع  ةدـعو  نانآ و  دـیدش  تّمذـم  هب  اـهنت  دـیجم  نآرق  رد 
، ِنامیِالِاب ِنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َو  ِهِرُْکا  ْنَم  ّاِلا  ِِهناـمِیا  ِدـَْعب  ْنِم  ِهللااـِب  َرَفَک  ْنَم   » میناوخیم لـحن  ةروس  ۀیآ 106  رد  دـشاب ، هدـمآ  نایم  هب  اهنآ  يویند 

تحت هک  یناسک  زجب  دندش ـ  رفاک  نامیا ، زا  دعب  هک  یناسک  « ] میظَع باذع  ْمَُهل  َو  ِهللا  َنِم  بَضَغ  ْمِْهیَلَعَف  ارْدَـص  ِْرفُْکلَاِِب  َحَرَـش  ْنَم  ْنِکلَو 
يارب ار  دوخ  هنیـس  هک  اهنآ  يرآ  تسا ـ  نامیا  اب  مارآ  ناشبلق  هک  یلاح  رد  هدرک ) مالـسا  زا  ییادـج  راـهظا  ًارهاـظ   ) دـناهدش عقاو  راـشف 

ُهللا يِدْهَی  َْفیَک   » دیامرفیم رگید  ياج  رد  دشابیم ]! ناشراظتنا  رد  یمیظع  باذـع  تساهنآ و  رب  ادـخ  بضغ  دـناهدوشگ  رفک  شریذـپ 
َو ِهللا  َۀَـنَْعل  ْمِْهیَلَع  َّنَا  ْمُُهئازَج  َِکئلُوا  نیِملاّظلا ـ  ِمْوَْقلا  يِدـْهَیال  ُهللا  َو  ُتانِّیَْبلا  ْمُهَئاجَو  ٌّقَح  َلوُسَّرلا  َّنَا  اُوِدَهـش  َو  ْمِِهناـْمِیا  َدـَْعب  اوُرَفَک  ًاـمْوَق 

ّتیناّقح هب  یهاوگ  ناـمیا و  زا  دـعب  هک  ار  یتّیعمج  دـنکیم  تیادـه  دـنوادخ  هنوگچ   ] و 87  86/ نارمع لآ  « َنیعَمْجَا ِساّنلا  َو  ِۀَِـکئالَْملا 
هک تسا  نیا  اهنآ  رفیک  درک ـ  دهاوخن  تیاده  ار  ناراکمتـس  هورگ  ادخ  دندش و  رفاک  نانآ  يارب  نشور  ياههناشن  ندمآ  ادـخ و  لوسر 

.[ تساهنآ رب  یگمه  مدرم ،  ناگتشرف و  دنوادخ و  نعل 

؟ تسیچ مادک  ره  مکح  و  هچ ؟ ینعی  یلم  يرطف و  دترم 

شسرپ

؟ تسیچ مادک  ره  مکح  و  هچ ؟ ینعی  یلم  يرطف و  دترم 

خساپ

ود نآ  زا  یکی  لقاال  ای  ردام  ردـپ و  ندوب  ناملـسم  لاح  رد  وا  ۀـفطن  ینعی   ) دـشاب يرطف  رگا  دـترم  هک  تسا  نیا  اـهقف  ناـیم  رد  روهـشم 
ردپ و زا  ینعی  دشاب ، یّلم  دترم  رگا  و  دـشاب ) درم  هک  یتروص  رد  هتبلا   ) تسین هتفریذـپ  شاهبوت  تسا و  لتق  وا  ّدـح  دـشاب ) هدـش  دـقعنم 

لتق وا  ّدـح  درکن  هبوت  رگا  تسین و  وا  رب  يزیچ  تفریذـپ  رگا  دوشیم  هبوت  داهنـشیپ  وا  هب  تسخن  تسا ، هدـش  دـّلوتم  ناملـسم  ریغ  ردام 
. تسا

؟ تسا هدش  يریگتخس  دترم  يارب  مالسا  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  يریگتخس  دترم  يارب  مالسا  رد  ارچ 

خساپ

مالسا هب  یقطنم  ریگ  یپ  تاغیلبت  رمتسم و  توعد  اب  ار  اهنآ  دنکیمن و  يریگتخس  دناهتفریذپن  ار  مالسا  زونه  هک  یناسک  دروم  رد  مالسا 
ناما اهنآ  هب  اهنت  هن  دنشاب ، هتشاد  ناناملسم  اب  زیمآ  تملاسم  یتسیزمه  هّمذ ، طیارش  قبط  دندش  رـضاح  دنتفریذپن و  هاگ  ره  دناوخیم ، ارف 
لودع سپـس  دنوش  اریذپ  ار  مالـسا  هک  یناسک  دروم  رد  یلو  دریگیم . هدهع  رب  ار  ناشعورـشم  عفانم  ناج و  لام و  ظفح  هکلب  دهدیم ،

تموـکح میژر و  ّدـض  رب  ماـیق  عوـنکی  ددرگیم و  یمالـسا  ۀـعماج  لزلزت  بجوـم  لـمع  نیا  هک  ارچ  تسا ، ریگتخـس  هداـعلاقوف  دـننک 
داقعنا ماگنه  شردام  ای  ردپ  رگا  یـسک  نینچ  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  اذـل  تسا . تّین  ءوس  رب  لیلد  ًابلاغ  دوشیم و  بوسحم  یمالـسا 
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هاگداد رد  دیوگ و  نخس  تشگزاب  نیا  زا  اراکشآ  ددرگرب و  مالسا  زا  دشاب و  هداز  ناملسم  رگا  رتهداس  ریبعت  هب  هدوب و  ناملسم  وا  ۀفطن 
ادج وا  زا  شرسمه  ددرگ و  میـسقت  شناملـسم  ناثراو  نایم  رد  دیاب  وا  لاوما  درمـشیم ، حابم  ار  شنوخ  مالـسا  دسر ، توبث  هب  یمالـسا 
ًاعقاو رگا  یلو  دوشیم ، ارجا  لاح  ره  هب  یـسک  نینچ  ةرابرد  هناـگهس  ماـکحا  نیا  ینعی  تسین ، هتفریذـپ  زین  رهاـظ  رد  وا  ۀـبوت  دوشیم و 
رگا و  درادن ،) مادعا  مکح  هتفریذپ و  ًاقلطم  شاهبوت  دشاب  نز  مرجم  رگا  هتبلا   ) دش دهاوخ  هتفریذپ  ادخ  هاگشیپ  رد  وا  ۀبوت  ددرگ  نامیشپ 

مالـسا زا  هک  یـصخش  رگا  و  درادن . يراک  وا  هب  یـسک  دیوگن  دشاب  دادترا  لیلد  هک  ینخـس  رهاظ  رد  یلو  دـنکن ، هبوت  دوشن و  نامیـشپ 
دهاوخ نایم  زا  اهتازاجم  ۀمه  دـش و  دـهاوخ  عقاو  لوبق  دروم  درک  هبوت  رگا  دـننکیم ، هبوت  فیلکت  وا  هب  دـشابن  هداز  ناملـسم  هتـشگرب ،
یـسایس مکح  میتسین .) وا  نطاب  هب  رومأم  ام  تسا و  یفاک  وا  يرهاظ  ۀـبوت  دراوم  نیا  مامت  رد   ) دوشیم تازاجم  درکن  هبوت  رگا  و  تفر ،

. ددرگ یّقلت  هشیدنا  يدازآ  بلس  هدیقع و  لیمحت  تنوشخ و  عونکی  تسا  نکمم  دنتسین  هاگآ  نآ  ياوتحم  زا  هک  اهنآ  يارب  يرطف  دترم 
، هدـماین رب  نآ  راهظا  ماقم  رد  دراد و  نورد  رد  يداقتعا  هک  تسین  یـسک  هب  طوبرم  ماـکحا ، نیا  هک  مینک  هّجوت  ّتیعقاو  نیا  هب  رگا  یلو 

نـشور دـنک  یمالـسا  ۀـعماج  دوجوم  میژر  ّدـض  رب  مایق  تقیقح  رد  دزادرپب و  غیلبت  اـی  راـهظا  هب  هک  دوشیم  لـماش  ار  یـسک  اـهنت  هکلب 
قرش و ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  نوناق  نیا  هیبش  درادن و  تافانم  زین  هشیدنا  يدازآ  ۀلأسم  اب  تسین و  لیلدیب  تنوشخ ، نیا  هک  دوشیم 

ۀبوت مکح  ًالوا  هکنیا  نخـس  هاتوک  دنرمـشیم . حابم  دـننک  اهنآ  میژر  ّدـض  رب  مایق  هک  يدارفا  نوخ  هک  دراد  دوجو  ییاهتوافت  اـب  برغ ،
هک یـسک  دندرگ ، زاب  نآ  زا  سپـس  دنریذپب و  ار  مالـسا  زاغآ  رد  دنـشاب و  هداز  ناملـسم  درم و  هک  تسا  یناسک  صوصخم  يرطف  دترم 

رگا یتح  دنتسین  مکح  نیا  لومشم  دنـشاب ، قیقحت  لاح  رد  هک  یناسک  ًایناث  تسین ! دترم  ماکحا  لومـشم  دریذپن ، غولب  زاغآ  زا  ار  مالـسا 
اهنآ اب  یسک  دنیوگن ، مالسا  فالخرب  ینخـس  هکنیا  رب  طورـشم  دشاب ، يرگید  نییآ  هب  شیارگ  مالـسا و  زا  تشگزاب  اهنآ  قیقحت  ۀجیتن 

رد نایدوهی  دننام   ) یهورگ زور  ره  هک  دوریم  نآ  میب  دوش ، توکس  دترم  ربارب  رد  هاگ  ره  ًاثلاث  دنفاعم . اهتازاجم  نیا  زا  درادن و  يراک 
راهظا قیرط  زا  یمالسا  تموکح  دض  رب  مایق  مدرم و  تاداقتعا  نتخیر  مهرد  يارب  دنزیخرب و  نیملـسم  ّدض  رب  ياهئطوت  هب  مالـسا ) زاغآ 

، یبیرخت ياهراک  هکنیا  صوصخ  هب  دـهدیم . يور  یمالـسا  عماوج  لخاد  رد  یمیظع  جرم  جره و  هک  تساـجنیا  دـنوش و  دراو  دادـترا 
. تسا هداد  ناشن  يدیدش  لمعلا  سکع  هداتسیا و  راک  نیا  ربارب  رد  مالسا  دراد . عیرس  راثآ  ًالومعم 

؟ تسا ردقچ  راوخ  بارش  دح  تسا ؟ هدمآ  نآرق  رد  راوخ  بارش  دح  ایآ 

شسرپ

؟ تسا ردقچ  راوخ  بارش  دح  تسا ؟ هدمآ  نآرق  رد  راوخ  بارش  دح  ایآ 

خساپ

نایم هب  رمخ  برـش  دح  زا  ینخـس  یلو  هدش ، ثحب  نآ  ةداعلا  قوف  یتشز  يراوخبارـش و  هانگ  ةرابرد  يددعتم  تایآ  رد  دیجم  نآرق  رد 
(ع) قداص ماما  زا  هیواعم  نب  دـیرب  زا  یثیدـح  رد  تسا ، هنایزات  داتـشه  رمخ  برـش  دـح  هک  تسا  هدـمآ  ثیداحا  رد  یلو  تسا ، هدـماین 
(ع) یلع باتک  رد  ( ] لوقعلا 23/330 تآرم  « ) َنینامَث ِذـیبَّنلا  ُبِراش  َو  َنِینامَث  ِرْمَْخلا  ُبِراش  ُبَرُْـضی  ٍِّیلَع  ِباتِک  یف  َّنِا   » دومرف میناوخیم 

یسک نینچمه  و  هنایزات ، داتشه  دنک  رمخ  برش  هک  یسک  هب  تسا ، هدمآ  دوب ) (ص ) ادخ لوسر  ءالما  نانمؤم و  ریما  طخ  هب  هک  یباتک  )
(. دوشیم قالطا  زین  يرتعیسو  ینعم  هب  هاگ  تسامرخ و  بارش  ذیبن  روگنا ، بارش  رمخ  .« ) دوشیم هدز  هنایزات  داتشه  دنک  ذیبن  برش  هک 

بارـش یـسک  هک  یماگنه  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  راوخبارـش  يارب  هنایزات  داتـشه  تازاـجم  نییعت  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد 
نیا زا  و  دهدیم ، صاخشا  هب  یسومان  تشز  ياهتبـسن  هلمج  زا  دیوگیم و  اوران  ياهنخـس  ًابلاغ  لاح  نآ  رد  دوشیم و  تسم  دشونیم ،
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. دوشیم يراج  وا  رب  فذق  ّدح  هیبش  ور 

؟ تسیچ طاول  دح  تسا ؟ هدمآ  نآرق  رد  طاول  دح  ایآ 

شسرپ

؟ تسیچ طاول  دح  تسا ؟ هدمآ  نآرق  رد  طاول  دح  ایآ 

خساپ

زا یـضعب  ةدـیقع  هب  زینو  تسا  هدـش  نایب  (ع ) طول موق  ناتـساد  هب  طوبرم  تایآ  رد  هانگ  نیا  تمظع  لـمع و  نیا  یتشز  دـیجم  نآرق  رد 
َو ابات  ْنِاَف  امُهوُذأَف  ْمُْکنِم  اِهناِیتاَی  ِناذَّلا  َو   » دـیامرفیم هک  اجنآ  دوشیم ، هدـید  ءاسن  ۀیآ 16  رد  نآ  ّدـح  دروم  رد  یلامجا  ةراشا  نارّـسفم 

هبوت رگا  دـیهد و  رازآ  ار  اهنآ  دـنوریم  طاول )  ) تشز راک  نآ  غارـس  هب  هک  یناسک  و  « ] ًامیحر ًاباَّوت  َناک  ِهللا  َّنِا  امُْهنَع  اوُضِرْعَاَـف  احَلْـصا 
هراشا ِناذَّلا »  » هک تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  تسا ]. نابرهم  ریذپ  هبوت  دنوادخ  اریز  دیراذگ ، رد  اهنآ  زا  دـنیامن  حالـصا  ار  دوخ  دـننک و 

هب هراشا  هدمآ و  لبق  ۀیآرد  هک  ددرگیم  رب  هشحاف »  » ۀملک هب  ریمض  نیا  هک  یلاح  رد  دشاب ، طاول  هب  هراشا  اِهنایتاَی »  » ریمض و  درم ، ود  هب 
رگا دـشاب و  هدـش  عقاو  لوخد  هک  یتروص  رد  تسا  مادـعا  یمالـسا ، تایاور  قبط  ییارگ  سنجمه  طاول و  ّدـح  لاح  ره  هب  تسا . اـنز » »

. تسا هدش  لقن  هنیمز  نیا  رد  مالسلا ـ  مهیلع  موصعم ـ  نایاوشیپ  زا  يددعتم  تایاور  تسا و  هنایزات  هدشن  عقاو 

؟ تسیچ هقحاسم  دح  تسا ؟ هدمآ  نآرق  رد  هقحاسم  دح  ایآ 

شسرپ

؟ تسیچ هقحاسم  دح  تسا ؟ هدمآ  نآرق  رد  هقحاسم  دح  ایآ 

خساپ

نایم یقرف  و  تسا ، هنایزات  دص  انز  ّدح  روهشم ، قباطم  نآ  ّدح  دراد و  يدیدش  ّدح  زین  مالسا  رد  نانز ـ  ییارگ  سنجمه  ینعی  هقحاسم ـ 
رد یبلطم  ًاحیرـص  دیجم  نآرق  رد  هدمآ . تسا  هدش  لقن  نایاوشیپ  زا  هک  يددـعتم  تایاور  رد  بلطم  نیا  تسین . هنـصحم  ریغ  هنـصحم و 
ْنِم َۀَشِحاْفلا  َنیتاَی  یتّاللاَو   » دیامرفیم اجنآ  دننادیم ، نآ  هب  هراشا  ار  ءاسن  ةروس  ۀیآ 15  نارّسفم  زا  یضعب  یلو  دوشیمن ، هدید  هراب  نیا 

هک یناسک  و  « ] ًالیبَس َّنَُهل  ُهللا  ُلَعْجَی  َْوا  ُتْوَْملا  َّنُهاّفوَتَی  یّتَح  ِتُوُیْبلا  ِیف  َّنُهوُکِْـسماَف  اوُدِهَـش  ْنِاَف  ْمُْکنِم  ًۀََعبْرَا  َّنِْهیَلَع  اوُدِهْـشَتْساَف  ْمُِکئاِسن 
رد ار  نانآ  دـنداد ، یهاوگ  رگا  دـیبلطب ، اهنآ  ةرابرد  تداهـش  هب  ار  ناتدوخ  زا  رفن  راهچ  دـنوش ، تفع  یفانم  لمع  بکترم  امـش  نانز  زا 

نیا نارـسفم ، بلاغ  یلو  دهد ]. رارق  اهنآ  يارب  یهار  دنوادخ  هک  نیا  ای  دسر  ارف  ناشگرم  ات  دینک ) سوبحم   ) دیرادهاگن دوخ  ياههناخ 
نیمه زین  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  دوجوم  نئارق  دوش و  لزان  رون  هروس  رد  هنایزات  مکح  هکنآ  زا  شیپ  دـننادیم ، انز  هلاسم  هب  هراـشا  ار  هیآ 

. دنکیم دییأت  ار  ینعم 

شسرپ تسا ؟ ردقچ  تدایق  دح  تسا ؟ هدمآ  نآرق  رد  تدایق  دح  ایآ 

خساپ
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رد ینیعم  تباث و  ّدـح  هک  تسا  ییاهراک  زا  زین  دـنوشیم ، تفع  یفانم  لامعا  بکترم  هک  ینادرم  نانز و  نایم  رد  یگطـساو  اـی  تداـیق 
. تسانز ّدح  مراهچ  هس  ینعی  هنایزات   75 نآ ، ّدح  روهشم  ربانب  و  تسا ) هدماین  نآرق  رد  دنچ  ره   ) دراد مالسا 

مرج يارب  نوگانوگ  ماکحا  زا  هک  دراد  دوجو  یلح  هار  ایآ  دراد ، یگتسب  یضاق  رظن  هب  ریزعت  نازیم  عون و  تاریزعت ، رد  هکنیا  هب  هجوت  اب 
؟ دنک يریگولج  دحاو 

شسرپ

يارب نوگاـنوگ  ماـکحا  زا  هک  دراد  دوجو  یلح  هار  اـیآ  دراد ، یگتـسب  یـضاق  رظن  هب  ریزعت  نازیم  عون و  تاریزعت ، رد  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
؟ دنک يریگولج  دحاو  مرج 

خساپ

هب هن  هتبلا  دنریگب ، رظن  رد  تاریزعت  يارب  يدودح  دنیـشنب و  مه  اب  یتاسلج  رد  میارج  ناسانـشراک  هاگآ و  تاضق  هک  درادـن  یعنام  یلب ،
ۀیور تدحو  ات  دنریگب  رظن  رد  ار  نآ  لاثما  یمالـسا و  ياهتازاجم  یلام و  ۀمیرج  نادـنز و  زا  یّلقا  ّدـح  رثکا و  ّدـح  هکلب  نیعم ، تروص 

ناوتیم نآ  ّتیعورشم  يارب  ام  نامز  رـصع و  رد  هیوناث  نیوانع  زا  لقاال  تسا و  راگزاس  ًالماک  یمالـسا  نیزاوم  اب  رما  نیا  دوش . لصاح 
. درک هدافتسا 

؟ تسا قالش  هب  رصحنم  ریزعت  ایآ 

شسرپ

؟ تسا قالش  هب  رصحنم  ریزعت  ایآ 

خساپ

سدـقم عرـش  رد  هک  تسین  تسد  رد  یلیلد  چـیه  دوشیم و  لماش  ار  بیدأـت  عنم و  هنوگ  ره  هک  دراد  ياهدرتسگ  عیـسو و  یناـعم  ریزعت 
رد دیدج  ینعم  هب  لقن  زین  و  تسین ) هعّرشتم  ای  هّیعرش  تقیقح  ياراد  حالطصا  هب  و   ) دشاب هدرک  رییغت  موهفم  نیا  اهقف  حالطصا  ای  مالسا 

، دناهدرک هیکت  هنایزات ) برـض و   ) یـصاخ قادصم  يور  ًابلاغ  تایاور ، زا  يوریپ  هب  اهقف  زا  يرایـسب  دنچ  ره  تسا . هدشن  اهقف  حالطـصا 
هک تسا  هدش  ادیپ  یعمج  يارب  مّهوت  نیا  دـنچ  ره  دوشیمن ، نآ  هب  ریزعت  موهفم  راصحنا  رب  لیلد  زگره  فورعم  قادـصم  نیا  نایب  یلو 

. دنکیم تباث  ار  روصت  نیا  نالطب  تایاور ، اهقف و  راتفگ  يور  رتشیب  ياهیسررب  اما  هنایزات ، برـض و  اب  تسا  يواسم  اهنآ  رظن  رد  ریزعت 
نآ ةرابرد  يّدـح  هک  تسا  یهانگ  تیانج و  ره  يارب  ریزعت   » دـیوگیم ریرحت »  » باتک رد  فیرّـشلا ـ  هرـس  سدـق  یلح ـ  ۀـمالع  موحرم 

ریرحت « ) ٍلام ِذْـخَا  َو ال  ِحْرَج  ـال  َو  ِعْطَق  ِْریَغ  ْنِم  ِخـیبْوَّتلا  َو  ِْسبَْحلا  َو  ِبْرَّضلاـِب  ُنوُکَی  َوُه  َو  « ـ  دـیامرفیم هک  اـجنآ  اـت  تسا ـ  هدـشن  دراو 
باتک رد  تسا ]. یلام  نتفرگ  هب  هن  نتخاس و  حورجم  وضع و  ندرک  عطق  نودب  خیبوت ، ای  سبحای  برض  ۀلیسو  هب  یهاگ  ریزعت  ( ] 2/239

هک یقیرط  ره  هب  دناوتیم  مکاح  هکدهدیم  هجیتن  نینچوا  ترابع  رهاظ  هکنیا  و  مّیَق » نبا   » مالک لقنزادعب  ۀََعبْرَالا » ِبِهاذَْملا  یَلَع  ُهْقِْفلَا  »
ِِهب یـضْقَی  ْنَا  ِمِکاْحِلل  ُنِکُْمی  عِساو  باب  َریِزعَّتلا  َّنِاَف  ِۀَلْمُْجلِاب  َو   » دیوگیم دـنک ، ریزعتار  نامرجم  برـض ـ  ای  نادـنز  زا  معا  دـنیبب ـ  حالص 
َْوا ٍبْرَـض  َْوا  ٍنْجَـس  ْنِم  ٍۀَْمیِرَج  ِّلُِکل  َو  ٍۀَْئَیب  َلُِکل  َۀَبِـسانُْملا  ََۀبوُقْعلا  َعَضَی  ْنَا  یَلَع  ًةَراّفَک ، َْوا  ًاّدَح  اَهل  ُعِراّشلا  ِعَضَی  َْمل  یتَّلا  مئارْجلا  ِّلُک  یَلَع 

هزاجا یضاق  مکاح و  هب  هک  دراد  یعیـسو  باب  ریزعت ، هکنیا  هصالخ  ( ] هعبرالا 5/400 بهاذملا  یلع  هقفلا  « ) ِکلذ ِْریغ  َْوا  ِخـیبْوَت  َْوا  ِیفَن 
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ره هعماج و  ره  عضو  اب  هک  دـهد  رارق  یبسانم  تازاجم  هدادـن ، رارق  نآ  يارب  ياهرافک  ّدـح و  عراش ، هک  یمیارج  مامت  ةراـبرد  دـهدیم 
.[ نآ ریغ  ای  خیبوت  ای  دیعبت  ای  برض ، ای  دشاب  نادنز  هاوخ  دشاب ، هتشاد  بسانت  هانگ 

شسرپ تسیچ ؟ تاریزعت  رد  مکاح  رییخت  يانعم 

خساپ

یـضاق تقیقح  رد  دریگب  رظن  رد  تاهج  مامت  زا  همیرج »  » و مرج » » نیب ار  بسانت  دـناوتب  اـت  دـشاب  زاـب  یـضاق  تسد  هک  تسا  نیا  روظنم 
رگا هک  ینعم  نیا  هب  دـنکیم ؛ نییعت  ار  تازاـجم  زا  یـصاخ  رادـقم  یمرج  ره  يارب  اریز  تسین ، رّیخم  عـقاو  رد  یلو  تـسا ، ّریخم  ًارهاـظ 
قالش رتمک  ای  رتشیب  هبرض  کی  ار  وا  دناوتیمن  دریگب ، رظن  رد  قالـش  هبرـض  تسیب  ای  نادنز ، هام  کی  دنک  اضتقا  همیرج  مرج و  بسانت 

. دیامن تمارغ  رتمک  ای  رتشیب و  لایر  کی  ای  دنک و  ینادنز  رتمک  ای  رتشیب  زور  کی  ای  دنزب ،

؟ تسا ینامز  هچ  مالسا ، رد  نادنز  شیادیپ  خیرات 

شسرپ

؟ تسا ینامز  هچ  مالسا ، رد  نادنز  شیادیپ  خیرات 

خساپ

تشادن دوجو  نامرجم  يرادهگن  يارب  یصاخ  لحم  ینعم  هب  نادنز  لوا ، ۀفیلخ  هس  رصع  رد  هک  دنراد  رارسا  ناخروم  زا  یـضعب  هچرگ 
« رمع  » دـیوگیم هک  تسا  يرایـسب  تاـیاور  فلاـخم  اـعدا  نیا  یلو  دـش ، هتخاـس  نادـنز  هک  دوب  (ع ) یلع ناـنمؤم  ریما  رـصع  رد  اـهنت  و 
رد هک  ریدغلا » حتف  حرـش   » باتک رد  نامه » نبا   » هک تسا  یبلطم  نخـس  نیا  دهاش  درک . نادنز  سیـسأت  هب  مادقا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن 
رد ای  نامرجم  تشادن و  دوجو  ینادنز  رکبوبا  تفالخ  نامز  و  (ص ) ربمایپ رصع  رد   » دنکیم لقن  وا  تسا ، هدروآ  هدش  هتشون  یفنح  هقف 

حتف حرـش  .« ) داد رارق  نادـنز  دـیرخ و  مهرد  رازهراهچ  هب  هکم  رد  ار  ياهناخ  رمع »  » هکنیا ات  دـندشیم  ینادـنز  هناـخ  نـالاد  اـی  دجـسم 
نیب هدحتملا  تایانجلا   » باتک و  هیمالسالا » مظنلا   » باتک دننام  رگید  بتک  رد  رمع  طسوت  هکم  رد  ياهناخ  ندیرخ  ۀلأسم  ریدغلا 5/471 )

يرادـیرخ هکم ، نارـس  زا  یکی  هّیما ،» نب  ناوفـص   » زا ار  هناخ  نآ  رمع »  » هک دـناهدرک  حیرـصت  اهنآ  تسا . هدـمآ  زین  هعیرـشلا » نوناقلا و 
نادنز هب  ار  نآ  لیدبت  و  رمع »  » طسوت هناخ  يرادیرخ  هدش ، هتـشون  یعفاش  هقف  رد  هک  بّذهم »  » باتک رد  زین  يزاریـش  قاحـسا  وبا  درک .

يور هک  یناسک  هدرک و  یفن  رمع  رصعرد  ار  نادنز  دوجو  هک  یناسک  راتفگ  نایم  عمج  ۀنیمز  رد  ناوتیم  هک  ینخـس  اهنت  تسا . هدروآ 
رازه راهچ  هب  ار  هّیما » نب  ناوفص   » ۀناخ نامه  اهنت  درکن ، نادنز  نتخاس  هب  مادقا  رمع  هک  تسا  نیا  درک ، نایب  دنراد  يراشف  اپ  نآ  دوجو 

نتخاـس مادـقا  ًاصخـش  ترـضح  (ع ) یلع ناـنمؤم  ریما  رـصع  رد  یلو  دومنیم ، هدافتـسا  روظنم  نیا  يارب  نآ  زا  درک و  يرادـیرخ  مهرد 
هدـمآ خـیراوت  رد  هکنیا  بلاج  دـنک ). يریگولج  زین  اهنآ  رارف  زا  دوش و  تیاعر  رتهب  ناینادـنز  هب  تبـسن  یناسنا ، لئاسم  ات   ) درک نادـنز 
روظنم نیا  هب  دیاش   ) تشاذگ عفان »  » ار نآ  مان  اوه و  مهو  تشاد  ناوارف  رون  مه  هک  تخاس  ایروب  زا  ینادـنز  تسخن  ترـضح ، هک  تسا 

هدافتـسا ءوس  دروم  نادنز  نیا  عضو  هنافـسأتم  یلو  دنوش ) حالـصا  يدوزب  دراذگب و  رثا  نامرجم  حور  رد  یقالخا  رظن  زا  نادنز  نیا  هک 
. دیمان ْسّیَُخم »  » ار نآ  تخاس و  لگ  زا  یمکحم  نادنز  راچان  ماما  دندرک ، رارف  هدرک  خاروس  ار  نآ  راوید  اهدزد  تفرگ و  رارق 

؟ تسیچ نادنز  دوجو  ۀفسلف 
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شسرپ

؟ تسیچ نادنز  دوجو  ۀفسلف 

خساپ

ریـس هب  دناوتیمن  تراسا  رد  يدوجوم  چیه  هکارچ  دریگیم ، همـشچرس  تفرـشیپ  لماکت و  هب  وا  نازوس  قشع  زا  يدازآ ، هب  ناسنا  قشع 
زا ندش  دازآ  و  دشاب ، مهارف  اجنآ  رد  ناشیگدنز  لیاسو  مامت  دـنچ  ره  دـنربیم ، جـنر  سفق  زا  تاناویح ، یتح  دـهد ، همادا  دوخ  لماکت 

سفق رد  هک  ینارادناج  لیلد ، نیمه  هب  دنک . دیدهت  ار  اهنآ  تارطخ  عاونا  سفق ، نوریب  رد  دنچ  ره  دنهدیم ، حیجرت  تراسا  رب  ار  سفق 
. دنشاب هدیشچن  ار  يدازآ  معط  و  هدوب ، سفق  دلوتم  هکنیا  رگم  دنراد ، نت  رد  یناجیه  هن  ولگ و  رد  ییاون  هن  رـس و  رد  يروش  هن  دنریـسا ،
اب و  ددرگیم ، گنهامه  یلقع  كرد  اب  یفطاع  كرد  نیا  ناـسنا  رد  تسا ، هتفهن  هزیرغ  کـی  تروص  هب  هلأـسم  نیا  تاـناویح ، رد  رگا 

يدازآ و بلـس  رـشب ، يارب  تخـس  ياهتازاجم  عاونا  زا  یکی  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسرد  دبلطیم و  ار  دوخ  يدازآ  ناهرب ، لیلد و 
وجماقتنا زوتهنیک و  هماـک ، دوخ  يدارفا  تسد  رد  يرازبا  تروص  هب  هناـملاظ و  خـیرات ، لوط  رد  اهنادـنز  رتشیب  کـشیب  تسا . نادـنز 

اب ةزرابم  فلختم و  دارفا  حالصا  رد  نآ  تبثم  راثآ  نادنز و  یعقاو  ۀفسلف  زا  عنام  نیا  یلو  تسا ، هدوب  عورشم  ان  دصاقم  هب  ندیسر  يارب 
. دبای ققحت  رظن  دروم  فادها  ات  تسا  ینادنز  دارفا  يور  راشف  يارب  نیگنس  مرها  کی  يدازآ ، بلس  نیا  تسین . یعامتجا  داسف 

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یتازاجم  ییاذیا و  نادنز 

شسرپ

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یتازاجم  ییاذیا و  نادنز 

خساپ

دنوشب دوخ  لامعا  یتشز  هجوتم  ات  دننکیم  بلس  ار  اهنآ  يدازآ  دناهدش ، یفالخ  بکترم  هک  تسا  یناسک  يارب  ًالومعم  نادنز  عون  نیا 
و تسا ، هدوب  نونک  ات  میدق  زا  نادنز  عون  نیرتلومعم  نیا  دنریگ . تربع  زین  نارگید  دننک ، يراددوخ  یلامعا  نانچ  رارکت  زا  هدنیآ  رد  و 

. تسا هتشاد  ینادنز  نینچ  دوخ  يارب  یتموکح  ره 

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یحالصا  نادنز 

شسرپ

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یحالصا  نادنز 

خساپ

ریثأت اهنآ  رد  اهشزومآ  اهزردنا و  و  ردـخم ) داوم  ناداتعم  دـننام   ) دـنراتفرگ يدـب  تداع  هب  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  نادـنز  عون  نیا 
، دنوش حالـصا  دننامب و  نادنز  رد  ینالوط  ای  یهاتوک  تدم  دننک و  ادج  هعماج  رکیپ  زا  ار  اهنآ  هک  تسین  نیا  زج  ياهراچ  دراذـگیمن ،

. دنیوگ كرت  ار  دوخ  دایتعا  و 
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؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یطایتحا  نادنز 

شسرپ

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یطایتحا  نادنز 

خساپ

نودب دنتـسه ، لتق  هب  مهتم  يدارفا  ای  درف  یلو  تسین ، هتخانـش  یتسرد  هب  لتاق  هک  دـهدیم  خر  ییاج  رد  سفن  لتق  دـننام  یمهم  ۀـثداح 
وا هب  یـسرتسد  مرج ، باکترا  رب  یفاک  كرادـم  توبث  زا  دـعب  دـنک و  رارف  مهتم  تسا  نکمم  یلو  دوش ، قیقحت  لتاق  ةرابرد  دـیاب  کش 

رگا دـنوشیم و  دازآ  یهاوخ  رذـع  اب  دنـشاب  هانگیب  رگا  قیقحت  زا  سپ  دـننکیم ، تشادزاب  ًاـتقوم  ار  نیمهتم  اـی  مهتم  اـجنیا  رد  دـشابن .
نکمم مهتم  صخـش  نوچ  تسا  یهیدب  تسا ، لومعم  اج  همه  رد  ًابیرقت  نادنز  عون  نیا  دنـسریم . دوخ  لمع  يازج  هب  دنـشاب  راکهانگ 

. دشاب رتهاتوک  تسا  نکمم  هچ  ره  وا  تشادزاب  نارود  دریگ و  ماجنا  وا  ةرابرد  تاقیقحت  رتدوز  هچ  ره  دیاب  دشاب  هانگیب  ًاعقاو  تسا 

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یقاقحتسا  نادنز 

شسرپ

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یقاقحتسا  نادنز 

خساپ

نید ءادا  زا  تخادرپ  رب  ییاناوت  نیع  رد  وا  هک  دراد  يرگید  زا  یبلط  یـسک  هاگ  ًالثم  تسا ، قح  نتفرگ  اـج ، نیا  رد  قاقحتـسا  زا  روظنم 
رد هتبلا  ددرگ ، راکبلط  قح  يادا  هب  رـضاح  دریگب و  رارق  راشف  تحت  ات  دننکیم  ینادنز  ار  راکهدـب  یهاگ  اجنیا  رد  دـنکیم ، يراددوخ 

. تسا هتفای  نایاپ  وا  نادنز  هفسلف  فده و  نوچ  دوش ، دازآ  نادنز  زا  درک  ادیپ  نید  يادا  يارب  یگدامآ  هکنیا  ضحم  هب  دیاب  اجنیا 

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یتظافح  نادنز 

شسرپ

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یتظافح  نادنز 

خساپ

هک يروط  هب  دنتسه  ینابصع  تخس  اهنآ  زا  مدرم  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  دنک  ادیپ  تروص  تسا  نکمم  تردن  هب  هک  نادنز  عون  نیا 
هک تموکح  اجنیا  رد  دنـشابیمن ، مادعا  قحتـسم  دـناهدش  مه  یهانگ  بکترم  رگا  یلاح  رد  دـتفایم ، رطخ  هب  ناشناج  دـننامب  دازآ  رگا 

يداع اب  ات  دـنکیم  لقتنم  نادـنز  يراوید  راهچ  هب  یتدـم  ار  دارفا  هنوگنیا  مدرم ، مشخ  شتآ  نتـسشن  ورف  يارب  تسا  مدرم  عفانم  ظـفاح 
اـهبالقنا و رد  ًـالومعم  تسا و  مک  رایـسب  نادـنز  عوـن  نیا  میتـفگ  هـک  هنوگناـمه  هـتبلا  دـنوش ، دازآ  اـهنآ  زا  رطخ  عـفر  طیارـش و  ندـش 

. دنکیم ادیپ  ییاهقادصم  یمومع  تاساسحا  ناجیه  یعامتجا و  ياهنافوط 
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؟ تسا هدمآ  نآرق  رد  نادنز  مکح  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدمآ  نآرق  رد  نادنز  مکح  ایآ 

خساپ

دیامرفیم تسا  هدش  رکذ  كاسما »  » ریبعت اب  دوشیم و  هدید  نادنز  مکح  دراوم  زا  دروم  کی  لقادح  دـیجم  نآرق  رد  تسا  مّلـسم  هچنآ 
َلَعْجَی َْوا  ُتوُْملا  َّنُهاّفَوَتَی  یَّتَح  ِتُوُیْبلا  ِیف  َّنُهوُکِْـسمَاَف  اوُدِهَـش  ْنِإَف  ْمُْکنِم  َۀََعبْرَأ  َّنِْهیَلَع  اوُدِهْـشَتْساَف  ْمُِکئاِسن  نِم  َۀَشِحافلا  َنیتْأَی  یتالَّلا  َو  »

رگا دـیبلطب ، اهنآ  رب  دـهاش  ناونع  هب  ار  ناناملـسم  زا  رفن  راهچ  دـنوش ، انز  بکترم  هک  امـش  نانز  زا  یناـسک  و   ] 15/ ءاسن ًـالیبَس » َّنَُهل  ُهللا 
رد فورعم  دهد ]. رارق  اهنآ  يارب  یهار  دنوادخ  هکنیا  ای  دـسر  ارف  ناشگرم  ات  دـیراد  هاگن  دوخ  ياههناخ  رد  ار  نانز  نآ  دـنداد  یهاوگ 

اجنیا رد  دوش و  لزان  ّدـح  هک  نآ  زا  شیپ  دـندشیم  انز  بکترم  هک  تسا  ینانز  تازاـجم  هب  رظاـن  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  نارّـسفم  ناـیم 
. دیدرگ ندرک ) راسگنـس  ) مجر ای  هنایزات ) ) دلج مکح  هب  لیدـبت  ًادـعب  مکح  نیا  دـنچ  ره  هدـش ، رکذ  دـبا » نادـنز   » تروص هب  ناشمکح 

نآ رد  نادنز  زا  ینخـس  هچرگ  دسر ]. ارف  ناشگرم  ات  دیرادهگن  اههناخ  رد  ار  اهنآ  « ] ُتْوَْملا َّنُهاّفَوَتَی  یَتَح  ِتُوُیْبلا  ِیف  َّنُهوُکِْـسمَا   » ۀلمج
مکح ةرابرد  نآرق  رد  هک  تسا  يدروم  اهنت  نیا  تسا . دبا  نادـنز  هیبش  يزیچ  رمع  رخآ  ات  اههناخ ، رد  نتـشادهگن  یلو  هدـماین ، نایم  هب 

. دوشیم هدید  نادنز 

؟ دراد دوجو  نادنز  دراوم  یمالسا  تایاور  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  نادنز  دراوم  یمالسا  تایاور  رد  ایآ 

خساپ

يرگید یسک ، هاگ  ره  لتق ـ  رد  تنواعم  دروم  رد  هلمج 1 ـ زا  تسا ، هدمآ  نآ  ریغ  دبانادنز و  يارب  يّددعتم  دراوم  یمالسا ، تایاور  رد 
رد مکح  نیا  دبا ، نادنز  وا  نواعم  مکح  تسا و  مادعا  یمالسا ، هقف  رظن  زا  لتاق  مکح  دناسرب ، لتق  هب  ار  وا  يرگید  صخـش  دریگب و  ار 
زا یثیدح  رد  دهدیم . یهاوگ  نآ  هب  هدش  لقن  ثیدح  ربتعم  عبانم  رد  هک  يدّدعتم  ثیداحا  تسا و  عامجا  قاّفتا و  دروم  ام  ياهقف  نایم 

ُلَتُْقی  » دومرف تواـضق  نینچ  هدـناسر  لـتق  هب  ار  وا  يرگید  هتفرگ و  ار  یـسک  ود  نآ  زا  یکی  هک  درم  ود  هراـب  رد  هک  میناوخیم  (ع ) یلع
سبح ار  رگید  رفن  دنـشکیم و  ار  لـتاق  ( ] هعیـشلا 19/35 لئاسو  « ) ًاّمَغ َتام  یّتَح  ُهَسَبَح  اـمَک  ًاّـمَغ  َتوُمَی  یّتَح  ُرِخـالا  ُسَبْحَی  ُلـِتاْقلا و 

رگا یمالسا ، هقف  رظن  زا  نداد ـ  لتق  روتسد  2 ـ دوش ]. هتشک  هودنا  اب  ات  تشادهگن  ار  لوتقم  وا  هک  هنوگ  نامه  دریمب ، هودنا  اب  ات  دننکیم 
هانگیب هک  درادن  قح  وا  دیامن ، فّلخت  تروص  رد  گرم  هب  دیدهت  ار  رومأم  رگا  یّتح  دـنک ، یهانگیب  لتق  هب  روبجم  ار  يرگید  یـسک 

نیا هب  یسک  رگا  لاح  تسا . ساسا  یب  نخس  دروم ، نیا  رد  روُذْعَم  ُرُومْأَْملا  َو  تسین ، عورشم  نوخ ، دروم  رد  هّیقت  اریز  دناسر ، لتق  هب  ار 
مکح دیوگیم  مالسا  نوناق  درک ، یهانگیب  نتـشک  هب  مادقا  ملاظ  دیدهت  ربارب  رد  شیوخ  ناج  ظفح  يارب  و  درکن ، انتعا  یمالـسا  مکح 

هعیـشلا لئاسو  « ) َتوُمَی یّتَح  ِِهْلتَِقب  ُِرمالا  ُسَبُْحی   » دومرف یـسک  نینچ  ةرابرد  ع )  ) رقاب ماما  دـبا ! نادـنز  رمآ  مکح  و  تسا ، صاصق  لـتاق ،
دبا نادنز  هب  ار  وا  مّوس ، ۀبترم  رد  هک  هدـش  هداد  روتـسد  زین  تقرـس  رارکت  دروم  رد  3 ـ دریمب ]. ات  دننکیم  نادنز  ار  هدـننک  رما  ( ] 19/32
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ناـنز دروم  رد  4 ـ دـناهدرک . لقن  تارـضح  نآ  زا  (ع ) قداص ماما  رقاب و  ماـما  گرزب  باحـصا  زا  یهورگ  ار  مکح  نیا  دـننک ، تازاـجم 
اذِا ُهَئْرَْملاا  َو   » میناوخیم (ع ) قداص ماما  رقاب و  ماما  زا  یثیدح  رد  تسا . هدمآ  دبا  نادنز  مکح  زین  دنوشن  هبوت  هب  رضاح  رگا  يرطف ، دترم 
رگا دننکیم ، هبوت  داهنـشیپ  دـترم  نز  هب  ( ] هعیـشلا 18/549 لئاسو  « ) َنْجِّسلا ِیف  ْتَدِّلُخ  ّاِلا  َو  َْتبات  ْنِاَـف  ْتَبیُتتـُسا ، ِمالْـسِالا  ِنَع  ْتَّدـَتِْرا 

.[ دش دهاوخ  دبا  نادنز  هب  موکحم  هنرگ  دوشیم و  دازآ  تشگزاب  تفریذپ و 

؟ تسیچ ناینادنز  قوقح  هب  تبسن  یمالسا  تایاور  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ ناینادنز  قوقح  هب  تبسن  یمالسا  تایاور  هاگدید 

خساپ

بلاطم ناتسود ، ناگتسب و  تاقالم  هعمج و  زامن  رد  تکرش  يارب  نانآ  هب  یصخرم  نداد  ناینادنز و  قوقح  ةرابرد  یمالـسا  تایاور  رد 
، ِْنیَّدلا ِیف  َنیـسَبْحُْملا  َجِرُْخی  ْنَا  ِمامِْالا  یَلَع   » دومرف هک  میناوخیم  (ع ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  دوشیم . هدـید  ياهظحالم  لباق 
رب ( ] هعیـشلا 18/221 لئاسو  « ) ِنْجِّسلا َیِلا  ْمُهَّدَر  َْدیِْعلا  َو  َةالَّصلا  اُوَضَق  اذِاَف  ْمُهَعَم  ُلِسُْریَف  ِْدیِْعلا ، َیِلا  ِْدیِْعلا  َمْوَی  َو  ِۀَعْمُْجلا ، َیِلا  ِۀَـعْمُْجلا  َمْوَی 

دیعزور هعمج و  زامن  يارب  هعمج  زور  دناهداتفا ، نادنز  هب  نآ ) لاثما  و   ) يراکهدـب رطاخ  هب  هک  ار  یناسک  تسا  مزال  ناناملـسم  ياوشیپ 
دیاب دـننادرگ ]. زاب  نادـنز  هب  ار  اهنآ  دـندروآ  اج  هب  ار  دـیع  مسارم  ای  هعمج  زامن  هک  یماگنه  دتـسرفب ، نارومأم  هارمه  دـیع ، زاـمن  يارب 
رتارف نیا  زا  يرگید  ثیدـح  رد  دراد . ياهداعلاقوف  یتیبرت  رثا  هک  تسا  هبطخ  ود  ياراد  مادـک  ره  دـیع ، هعمج و  زاـمن  هک  تشاد  هجوت 

ِءاِیلْوالا ُمُهَنِّمَُـضی  َو  اهَنوُدَهْـشَیَف  ِۀَعْمُْجلا  َیِلا  ٍۀَمُْهت ـ  َْوا  ٍْنیَد  یف  َسِبُح  ْنَم  ِنوُجُّسلا ـ  َلْهَا  ُجِرُْخی  َناک  مالَّسلا  ِْهیَلَع  ًاِّیلَع  َّنِا   » دیامرفیم هتفر ،
زامن هب  دـندوب ، هداتفا  نادـنز  هب  يرگید  ماـّهتا  اـی  يراکهدـب  رطاـخ  هب  هک  ار  یناینادـنز  (ع ،) یلع ( ] كردتـسم 17/403 « ) ْمُهُوّدَُری یّتَح 

زا یـضعب  هیبش  تسرد  .[ ) دننادرگ زاب  نادـنز  هب  ار  اهنآ  هک  تفرگیم  نیمـضت  نانآ  يایلوا  زا  دـنبای و  روضح  نآ  رد  ات  دروآیم  هعمج 
يرس هعمج  ره  ع )  ) یلع هک  دوشیم  هدافتسا  يرگید  ثیدح  زا  تسا .) لومعم  یمالسا  ياهروشک  یـضعب  رد  زورما  هک  ییاهیّـصخرم 
دوبن وا  رب  يّدح  هک  ار  یـسک  و  درکیم ) دازآ  و   ) درکیم اهنآ  رب  ّدـح  يارجا  دـندوب ، ّدـح  ۀـماقا  راظتنا  رد  هک  ییاهنآ  دزیم ، نادـنز  هب 

. تخاسیم دازآ 

شسرپ درک ؟ هئارا  دیشرلا  نوراه  هب  یحرط  هچ  ناینادنز ، زا  تیامح  رد  فسوی  وبا 

خساپ

رظن زا  ناینادـنز  اب  راتفر  یگنوگچ  ةرابرد  یحرط  درک  داهنـشیپ  فسوی  وبا  هب  مدرم  ناـهد  نتـسب  يارب  یـسابع ، ۀـفیلخ  دیـشرلا ، نوراـه 
، نیقراس رورـش و  راکفالخ و  دارفا  دروم  رد  هک  دوب  هدـش  دـیق  عوضوم  نیا  نوراه  لاؤسرد  ًاـصوصخم  دـسیونب و  یمالـسا  هقف  مالـسا و 
ای دـشاب  تاکز  لحم  زا  دـیاب  ایآ  تسا  مزال  رگا  و  دوش ؟ هّیهت  اذـغ  اهنآ  يارب  تسا  مزال  ایآ  دـنوشیم ، ینادـنز  ریگتـسد و  هک  یماگنه 
وا یمومع  راکفا  راشف  دوب  هتخوسن  ناینادنز  يارب  شلد  نوراه  تسا  یهیدب  درک ؟ راتفر  اهنآ  اب  دیاب  هنوگچ  یّلک  روط  هب  و  رگید ؟ لحم 

، تعاجش اب  هتخیمآ  تحارص  ابو  داتسرف  هفیلخ  يارب  درک و  میظنت  هراب  نیا  رد  ياهدرتسگ  حورـشم و  حرط  فسوی  وبا  تخاس . روبجم  ار 
ار باوج  لاؤس و  ةریاد  هکنآیب  تشون ، وا  يارب  دوب  دوجوم  عضو  زا  ییاهداقتنا  اـب  مأوت  هک  ار  مالـسا  ياهروتـسد  زا  يداـیز  ياهتمـسق 

ۀمان نیا  دنتـسه ! یـسایس  ناینادنز  نایـساّبع ، ناینادنز  رتشیب  تسنادیم ، یبوخ  هب  وا  هک  نیا  هچ  دنک ، رورـش  دزد و  ناینادنز  هب  دودـحم 
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لحم زا  دـیاب  دـنرادن  هیذـغت  يارب  يزیچ  دوخ  زا  ناینادـنز ، هاـگ  ره  1 ـ میروآیم . ًـالیذ  هدرک ، هصـالخ  تمـسق  هدزاود  رد  ار  یخیراـت 
تسا بجاو  2 ـ ینیزگرب . ار  رما  ود  نیا  زا  کی  ره  یتسه  راتخم  وت  دـنوش و  هیذـغت  یمومع ) قوقح   ) لاملا تیب  ای  ءارقف ) ّقح  « ) تاکز »

زا يریـسا  رگا  یّتح  شاب  بقارم  3 ـ تسین ! زیاج  رما  نیا  رد  یهاـتوک  هنوگ  چـیه  دوش و  هّیهت  هقوذآ  شزاـین  رادـقم  هب  ینادـنز  ره  يارب 
وا هیذغت  لیاسو  دوش و  يراتفرشوخ  وا  هب  تبـسن  دیاب  هدشن  رداص  یمالـسا  هاگداد  زا  وا  ةرابرد  یمکح  هک  مادام  دوش ، هتفرگ  ناکرـشم 

يافلخ هفیلخ ! يا  4 ـ دریمب !؟ یگنـسرگ  زا  دنراذگب  تسا  راوازـس  ایآ  تسا ، هداتفا  نادنز  هب  هک  یناملـسم  هب  دـسر  هچ  ات  ددرگ ، مهارف 
نیتسخن و  دندومنیم ، هیهت  ار  نانآ  یناتـسمز  یناتـسبات و  سابل  هیذغت و  لیاسو  دـندرکیم و  شرافـس  ناینادـنز  ةرابرد  هتـسویپ  نیـشیپ ،

يارب ثیدح  تاور  زا  یضعب  دندادیم . ّتیمها  هلأسم  نیا  هب  زین  دعب  يافلخ  دوب و  (ع ) یلع نانمؤمریما  دوب  هار  نیا  رد  ماگشیپ  هک  یسک 
نداتسیا زامن  رب  تردق  هک  دننکن  زیجنز  رد  يروط  ار  سک  چیه  اهنادنز  رد  هک  داد  دیکا  روتسد  زیزعلادبع  نب  رمع  هک  دناهدرک  لقن  نم 

رادقم نک  شرافس  5 ـ دناهتخیر ! ار  یهانگیب  نوخ  هک  اهنآ  رگم  دشاب ، ریجنز  لغ و  رد  حبـص  ات  بش  یـسک  دیابن  ًالـصا  دـشاب ، هتـشادن 
رد سنج  تروص  هب  اذغ  رگا  هک  مسرتیم  نیا  زا  اریز  دنراذگب ، ناشرایتخا  رد  هام  ره  زاغآ  رد  دقن  لوپ  تروص  هب  ار  ناینادـنز  كاروخ 
رب مکاح  داسف  اجنیا  رد  فسوی  وبا   ) دـسرن اهنآ  تسد  هب  یهّجوت  لباق  زیچ  و  دـندزدب ! نآ  زا  نادـنز  نارومأم  دوش  هدراذـگ  ناـشرایتخا 

مامت مان  ات  نک  رومأم  ار  ریخ  لها  نانیمطا و  دروم  دارفا  زا  رفن  کـی  6 ـ تسا .) هدرک  وگزاب  یهجو  نیرتنشور  هب  ار  سابع  ینب  ياهنادنز 
قباطم دورب و  نادنز  هب  ًاصخـش  هام ، ره  زاغآ  رد  دراد و  هاگن  دوخ  دزن  دنک و  تبث  رتفد  رد  دنوشیم ، هیذغت  لاملا  تیب  زا  هک  یناینادـنز 

رفن کی  ره  يارب  رانید  هد  منکیم  نامگ  نم  دهدب و  شدوخ  تسد  هب  ار  وا  جراخم  دـنز و  ادـص  مان  هب  کی  کی  ار  ناینادـنز  رتفد ، نآ 
اب یّتح  دوشیم و  یتفگنه  غلبم  زورما  لوپ  هب  میریگب  رظن  رد  الط  يدوخن  هدجیه  لاقثم  کی  ناونع  هب  ار  رانید  رگا   ) دـشاب یفاک  هام  رد 
زاب دـنهدب  رتمک  مه  نیا  زا  رگا  هک  تسا  نیا  يارب  دـیاش  فسوی  وبا  يوس  زا  مقر  نیا  باختنا  دوب ، یهّجوت  لباق  غلبم  زین  ناـمز  نآ  لوپ 
دید ضرعم  رد  دناهدش  هتسب  ریجنز  هب  هک  یلاحرد  ار  ناینادنز  زا  یـضعب  یهاگ  ماهدینـش  7 ـ دنزادرپب .) اهنآ  زاین  رادقم  هب  دنـشاب  روبجم 
راک نیا  زا  دوش ! عمج  ناینادنز  يارب  یلوپ  قیرط  نیا  زا  دنزادرپب و  اهنآ  هب  ياهقدص  دـننک و  مّحرت  اهنآ  رب  مدرم  ات  دـنهدیم  رارق  مومع 

يراتفر نینچ  ناملـسم  ناریـسا  دروم  رد  ناکرـشم  منکیمن  رکف  نم  تسین ، یـضار  راـک  نیا  هب  ادـخ  هک  ارچ  نک ، يریگولج  تسیاـشان 
دننکیم يروآ  عمج  تاقدص  قیرط  زا  هک  ار  یلوپ  تسین  مولعم  هزات  دوش ؟ راتفر  نینچ  نیا  نیملـسم  اب  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  دـننک ،
هتـشادن ینادنواشیوخ  دریمب و  نادنز  رد  یـسک  هاگ  ره  8 ـ تسا .) يرگید  گرزب  تبیـصم  نیا  و   ) دـنهد رارق  ناینادـنز  دوخ  رایتخا  رد 

زامن ناملـسم  کی  ناونع  هب  وا  رب  دیاب  زین  ددرگ و  مهارف  یبسانم  روط  هب  لاملا  تیب  قیرط  زا  وا  نفد  نفک و  لسغ و  لیاسو  دـیاب  دـشاب ،
ای کی  وا  ةزانج  دوریم و  ایند  زا  نادنز  رد  یبیرغ  هاگ ، هک  دـناهداد  ربخ  نم  هب  قوثو  دروم  دارفا  دوش . هدرپس  كاخ  هب  هاگنآ  دـنناوخب ،

نیا هب  نداد  نایاپ  يارب  ناینادنز  نایم  نیا  رد  دـننک ، فیلکت  بسک  لوئـسم  تاماقم  زا  وا  ةرابرد  ناینادـنز ، ات  دـنامیم  نیمز  رب  زور  ود 
نفک لسغ و  مسارم  هکنآ  یب  و  دربب ، ناتسروگ  ات  طقف  ار  وا  هک  دنهد  یسک  هب  ات  دننکیم  يروآعمج  لوپ  دوخ  نایمرد  زیگنامغ  هنحص 

روتسد رگا  منکیم  رکف  نم  9 ـ تسین ! لّمحت  لباق  ناملسم  يارب  هک  تسا  یکاندرد  راک  نیا  دراپـسب ، كاخ  هب  ار  وا  دریگ  ماجنا  زامن  و 
اب ار  تازاجم  راکفالخ ، دارفا  اریز  دسریم ، لقادـح  هب  ناینادـنز  دادـعت  دوش  لمع  حیحـص  تروص  هب  یمالـسا  تاریزعت  دودـح و  یهد 

هکنآ زا  دعب  دارفا  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  ناینادنز  دادعت  ینوزف  للع  زا  رگید  یکی  دراذگیم ! رثا  اهنآ  حور  رد  دـننیبیم و  دوخ  مشچ 
هعلاطم دروم  ار  ناینادنز  ةدنورپ  زور  همه  هک  هد  ّتیرومأم  ياهدع  هب  دوشیمن ، بیقعت  اهنآ  راک  دـنوشیم و  شومارف  دـنداتفا  نادـنز  هب 

هب درادن  رگا  دندرگ و  دازآ  دـنوش و  تازاجم  دراد  دوجو  اهنآ  ّدـض  رب  یکردـم  رگا  دـننک ، یگدیـسر  اهنآ  راک  هب  رتدوز  دـنهد و  رارق 
یمالـسا زاجم  دـح  زا  دـنیوپن و  طارفا  هار  ناراکاطخ  تازاجم  رد  هک  نک  رداص  دـکؤم  روتـسد  ًاصوصخم  10 ـ دنهد . نایاپ  اهنآ  نادـنز 

ای 300 ناهانگ 200  زا  یـضعب  دروم  رد  یّتح  دـننزیم ، ار  ناینادـنز  ماهتا ، فرـص  هب  وت  نارومأم  هاگ  دـنداد  ربخ  نم  هب  دـننکن ، زواـجت 
ار نآ  دـناوتیمن  تهج  نودـب  دراد و  مارتحا  ناملـسم  نت  تسین ، زاجم  مالـسا  رد  هک  تسا  يزیچ  نیا  دـناهدز ! رتمک  رتشیب و  ای  هناـیزات 

زا 405قوقح هحفص 250 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ریزعت دح و  روخ  رد  هک  هداد  ماجنا  یلمع  ای  دوش و  صاصق  دیاب  هک  هدـش  بکترم  یتیانج  ناینادـنز  زا  یکی  هاگره  11 ـ تخاس . هدرزآ 
نوخ نابحاص  صاصق ، دروم  رد  هکنیا  ای  دنامن و  نادـنز  رد  تهج  یب  ددرگ و  ارجا  وا  قح  رد  يدوز  هب  یمالـسا  ماکحا  نیا  دـیاب  تسا 

هید یناج  صخش  دیاب  تسین  نکمم  صاصق  هک  يدروم  رد  12 ـ دوش . دازآ  ًاروف  دیاب  زین  تروصنیا  رد  دنرذگب و  مرجم  زا  دـننک و  وفع 
ار دوخ  هار  دوش و  دازآ  هلـصافالب  دیاب  ماگنه  نیا  رد  ددرگ و  رهاظ  وا  رد  هبوت  راثآ  ات  دنامب  نادـنز  رد  يرادـقم  دـعب  دزادرپب ، ار  لماک 
، تسا ناینادـنز  ةرابرد  مالـسا ، ماکحا  زا  نایـسابع  رـصاعم  هیقف  کـی  تشادرب  رکف و  زرط  زا  یکاـح  هک  یخیراـت  ۀـمان  نیا  دریگ . شیپ 

. دشاب هنیمز  نیا  رد  مالسا  تامیلعت  يارب  ياهدنز  دنس  راورخ ، ۀنومن  تشم  ناونع  هب  دناوتیم 

شسرپ تسا ؟ ینامز  هچ  مالسا ، رد  نادنز  شیادیپ  خیرات 

خساپ

تشادن دوجو  نامرجم  يرادهگن  يارب  یصاخ  لحم  ینعم  هب  نادنز  لوا ، ۀفیلخ  هس  رصع  رد  هک  دنراد  رارسا  ناخروم  زا  یـضعب  هچرگ 
« رمع  » دـیوگیم هک  تسا  يرایـسب  تاـیاور  فلاـخم  اـعدا  نیا  یلو  دـش ، هتخاـس  نادـنز  هک  دوب  (ع ) یلع ناـنمؤم  ریما  رـصع  رد  اـهنت  و 
رد هک  ریدغلا » حتف  حرـش   » باتک رد  نامه » نبا   » هک تسا  یبلطم  نخـس  نیا  دهاش  درک . نادنز  سیـسأت  هب  مادقا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن 
رد ای  نامرجم  تشادن و  دوجو  ینادنز  رکبوبا  تفالخ  نامز  و  (ص ) ربمایپ رصع  رد   » دنکیم لقن  وا  تسا ، هدروآ  هدش  هتشون  یفنح  هقف 

حتف حرـش  .« ) داد رارق  نادـنز  دـیرخ و  مهرد  رازهراهچ  هب  هکم  رد  ار  ياهناخ  رمع »  » هکنیا ات  دـندشیم  ینادـنز  هناـخ  نـالاد  اـی  دجـسم 
نیب هدحتملا  تایانجلا   » باتک و  هیمالسالا » مظنلا   » باتک دننام  رگید  بتک  رد  رمع  طسوت  هکم  رد  ياهناخ  ندیرخ  ۀلأسم  ریدغلا 5/471 )

يرادـیرخ هکم ، نارـس  زا  یکی  هّیما ،» نب  ناوفـص   » زا ار  هناخ  نآ  رمع »  » هک دـناهدرک  حیرـصت  اهنآ  تسا . هدـمآ  زین  هعیرـشلا » نوناقلا و 
نادنز هب  ار  نآ  لیدبت  و  رمع »  » طسوت هناخ  يرادیرخ  هدش ، هتـشون  یعفاش  هقف  رد  هک  بّذهم »  » باتک رد  زین  يزاریـش  قاحـسا  وبا  درک .

يور هک  یناسک  هدرک و  یفن  رمع  رصعرد  ار  نادنز  دوجو  هک  یناسک  راتفگ  نایم  عمج  ۀنیمز  رد  ناوتیم  هک  ینخـس  اهنت  تسا . هدروآ 
رازه راهچ  هب  ار  هّیما » نب  ناوفص   » ۀناخ نامه  اهنت  درکن ، نادنز  نتخاس  هب  مادقا  رمع  هک  تسا  نیا  درک ، نایب  دنراد  يراشف  اپ  نآ  دوجو 

نتخاـس مادـقا  ًاصخـش  ترـضح  (ع ) یلع ناـنمؤم  ریما  رـصع  رد  یلو  دومنیم ، هدافتـسا  روظنم  نیا  يارب  نآ  زا  درک و  يرادـیرخ  مهرد 
هدـمآ خـیراوت  رد  هکنیا  بلاج  دـنک ). يریگولج  زین  اهنآ  رارف  زا  دوش و  تیاعر  رتهب  ناینادـنز  هب  تبـسن  یناسنا ، لئاسم  ات   ) درک نادـنز 
روظنم نیا  هب  دیاش   ) تشاذگ عفان »  » ار نآ  مان  اوه و  مهو  تشاد  ناوارف  رون  مه  هک  تخاس  ایروب  زا  ینادـنز  تسخن  ترـضح ، هک  تسا 

هدافتـسا ءوس  دروم  نادنز  نیا  عضو  هنافـسأتم  یلو  دنوش ) حالـصا  يدوزب  دراذگب و  رثا  نامرجم  حور  رد  یقالخا  رظن  زا  نادنز  نیا  هک 
. دیمان ْسّیَُخم »  » ار نآ  تخاس و  لگ  زا  یمکحم  نادنز  راچان  ماما  دندرک ، رارف  هدرک  خاروس  ار  نآ  راوید  اهدزد  تفرگ و  رارق 

شسرپ تسا ؟ ینادنز  عون  هچ  یتازاجم  ییاذیا و  نادنز 

خساپ

دنوشب دوخ  لامعا  یتشز  هجوتم  ات  دننکیم  بلس  ار  اهنآ  يدازآ  دناهدش ، یفالخ  بکترم  هک  تسا  یناسک  يارب  ًالومعم  نادنز  عون  نیا 
و تسا ، هدوب  نونک  ات  میدق  زا  نادنز  عون  نیرتلومعم  نیا  دنریگ . تربع  زین  نارگید  دننک ، يراددوخ  یلامعا  نانچ  رارکت  زا  هدنیآ  رد  و 

. تسا هتشاد  ینادنز  نینچ  دوخ  يارب  یتموکح  ره 

شسرپ تسا ؟ ینادنز  عون  هچ  یحالصا  نادنز 
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خساپ

ریثأت اهنآ  رد  اهشزومآ  اهزردنا و  و  ردـخم ) داوم  ناداتعم  دـننام   ) دـنراتفرگ يدـب  تداع  هب  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  نادـنز  عون  نیا 
، دنوش حالـصا  دننامب و  نادنز  رد  ینالوط  ای  یهاتوک  تدم  دننک و  ادج  هعماج  رکیپ  زا  ار  اهنآ  هک  تسین  نیا  زج  ياهراچ  دراذـگیمن ،

. دنیوگ كرت  ار  دوخ  دایتعا  و 

شسرپ تسا ؟ ینادنز  عون  هچ  یطایتحا  نادنز 

خساپ

نودب دنتـسه ، لتق  هب  مهتم  يدارفا  ای  درف  یلو  تسین ، هتخانـش  یتسرد  هب  لتاق  هک  دـهدیم  خر  ییاج  رد  سفن  لتق  دـننام  یمهم  ۀـثداح 
وا هب  یـسرتسد  مرج ، باکترا  رب  یفاک  كرادـم  توبث  زا  دـعب  دـنک و  رارف  مهتم  تسا  نکمم  یلو  دوش ، قیقحت  لتاق  ةرابرد  دـیاب  کش 

رگا دـنوشیم و  دازآ  یهاوخ  رذـع  اب  دنـشاب  هانگیب  رگا  قیقحت  زا  سپ  دـننکیم ، تشادزاب  ًاـتقوم  ار  نیمهتم  اـی  مهتم  اـجنیا  رد  دـشابن .
نکمم مهتم  صخـش  نوچ  تسا  یهیدب  تسا ، لومعم  اج  همه  رد  ًابیرقت  نادنز  عون  نیا  دنـسریم . دوخ  لمع  يازج  هب  دنـشاب  راکهانگ 

. دشاب رتهاتوک  تسا  نکمم  هچ  ره  وا  تشادزاب  نارود  دریگ و  ماجنا  وا  ةرابرد  تاقیقحت  رتدوز  هچ  ره  دیاب  دشاب  هانگیب  ًاعقاو  تسا 

شسرپ تسا ؟ ینادنز  هچ  یبیدأت  نادنز 

خساپ

هدافتـسا ءوس  دوش  هداد  اـهنآ  هب  زین  قلطم  يدازآ  رگا  یلو  دنتـسین ، نیناوق  لومـشم  هک  تسا  ناـکدوک  دروم  رد  رتـشیب  نادـنز ، عون  نیا 
. دنوش تیبرت  بیدأت و  ات  دننکفایم  نادنز  هب  ار  اهنآ  ناهانگ ، زا  ياهراپ  لباقم  رد  اذل  دنریگیم ، شیپ  ار  فارحنا  هار  هدرک 

شسرپ تسا ؟ ینادنز  عون  هچ  یسایس  نادنز 

خساپ

فلاخم زین  یهاگ  تسا . دوجوم  ماظن  هعماج و  حلاصم  فلاخم  اهنآ  یسایس  ياهتیلاعف  هک  دنیوگیم  یناسک  هب  یسایس  ینادنز  ًالومعم 
رد یـسایس  ناینادـنز  دـننام   ) دراد داضت  مکاح  ۀـماکدوخ  میژر  عماطم  ای  حـلاصم  اـب  یلو  تسا ، نآ  قفاوم  هکلب  تسین ، هعماـج  حـلاصم 

(. دننکفایم نادنز  هب  دنشاب  قح  ریسم  رد  دنچ  ره  ار  فلاخم  دارفا  هک  زورما  يایند  ياهروشک  زا  يرایسب 

شسرپ تسا ؟ ینادنز  عون  هچ  یتظافح  نادنز 

خساپ

هک يروط  هب  دنتسه  ینابصع  تخس  اهنآ  زا  مدرم  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  دنک  ادیپ  تروص  تسا  نکمم  تردن  هب  هک  نادنز  عون  نیا 
هک تموکح  اجنیا  رد  دنـشابیمن ، مادعا  قحتـسم  دـناهدش  مه  یهانگ  بکترم  رگا  یلاح  رد  دـتفایم ، رطخ  هب  ناشناج  دـننامب  دازآ  رگا 

يداع اب  ات  دـنکیم  لقتنم  نادـنز  يراوید  راهچ  هب  یتدـم  ار  دارفا  هنوگنیا  مدرم ، مشخ  شتآ  نتـسشن  ورف  يارب  تسا  مدرم  عفانم  ظـفاح 
اـهبالقنا و رد  ًـالومعم  تسا و  مک  رایـسب  نادـنز  عوـن  نیا  میتـفگ  هـک  هنوگناـمه  هـتبلا  دـنوش ، دازآ  اـهنآ  زا  رطخ  عـفر  طیارـش و  ندـش 
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. دنکیم ادیپ  ییاهقادصم  یمومع  تاساسحا  ناجیه  یعامتجا و  ياهنافوط 

شسرپ تسیچ ؟ مالسا  رد  تاریزعت  دودح و  ۀفسلف 

خساپ

دنناوتب اهناسنا  ات  تسا ، ناما  نما و  قرط  هب  هعماج  تیاده  لدع و  طسق و  هب  مدرم ، توعد  رطاخ  هب  یهلا  ماکحا  عیرـشت  هک  تسین  کش 
هب یهلا  ماکحا  هک  اجنآ  زا  و  دنزادرپب . تسا  شنیرفآ  يالعا  دـصقم  هک  یهلا  برق  ماقم  هللا و  یلا  ریـس  لئاذر و  یفن  لیاضف و  بسک  هب 
زا و  دوش . اهنآ  ماجنا  مدرم و  تکرح  ةزیگنا  ات  دریگ  رارق  راذنا  تراشب و  نآ  رانک  رد  تسا  مزال  دوشیمن ، رثؤم  سوفن  ۀـمه  رد  ییاهنت 

يدرف و فیاـظو  ماـجنا  هب  نتخاـس  راداو  فـالخ و  لاـمعا  زا  مدرم  زا  یهورگ  نتـشادزاب  يارب  يورخا  ياهراذـنا  تاراـشب و  هـک  اـجنآ 
دنراذـگب اپ  ریز  ار  تلادـع  قح و  دـننک و  زواجت  یهلا  دودـح  زا  هک  یناسک  يارب  يویند  ياهتازاجم  تسا  مزال  تسین ، یفاک  یعاـمتجا 

ماظن هک  تسین  کـش  دـنرادن . یهلا  ياوقت  ینید و  یفاـک  تیبرت  هک  دوش  یناـسک  ناـیم  رد  ماـکحا  نیا  يارجا  نماـض  اـت  ددرگ ، نییعت 
يویند و ياهتازاجم  نامه  زج  یئارجا  نماض  چـیه  يّدام  ياـهماظن  رد  نوچ  دراد ، تواـفت  تمـسق  نیا  رد  يّداـم  ياـهماظن  اـب  یمالـسا 
ار نآ  هکلب  دوشیمن ، هدرمـش  نوناق  مکح و  اهنآ  رظن  زا  دشاب ، فلختم  تبوقع  دـقاف  هک  یمکح  ره  لیلد  نیمه  هب  درادـن ، دوجو  يّدام 
رد یهلا  گرزب  هاگداد  هب  نامیا  يونعم و  تادـهعت  یبلق و  تاداقتعا  ینید ، ياهماظن  رد  هک  یلاـح  رد  دـننادیم . یقـالخا  ۀیـصوت  کـی 
رد یهلا  ياههزیگنا  نیا  نوچ  یلو  تسا ، يوق  یئارجا  نماض  مهم و  ياههزیگنا  زا  یکی  اـیند ، رد  راـگدرورپ  تبقارم  هب  هجوت  و  تماـیق ،

. دریگ رارق  زین  يویند  ياهتبوقع  يّدام و  ياهارجا  نماض  نآ  رانک  رد  دیاب  تسین  رثؤم  ییاهنت  هب  سوفن  ۀمه 

شسرپ تسیچ ؟ ریزعت  دودح و  يانعم 

خساپ

عنم ببس  هک  تسا  تهج  نیا  هب  یعرش  ياهتازاجم  زا  یـشخب  يارب  مسا  نیا  باختنا  تسا و  عنم »  » ینعم هب  تغل  رد  ّدح »  » عمج دودح » »
باکترا رطاخ  هب  هک  تسا  یـصوصخم  تازاجم  ینعم  هب  اهقف  تارابع  رد  عرـش ، حالطـصا  رد  اـّما  دوشیم و  فـالخ  ياـهراک  زا  مدرم 

و ندرک » يرای   » و تشادگرزب »  » ینعم هب  هاگ  و  بیدأت »  » ینعم هب  تغل  رد  ریزعت »  » اّما دوشیم . ارجا  نیفّلکم  دروم  رد  ناهانگ  زا  یـضعب 
هدشن و رکذ  نآ  يارب  عرـش  رد  ینّیعم  هزادنا  هک  تسا  یتناها  ای  تازاجم  ینعم  هب  اهقف  عرـش و  حالطـصا  رد  و  تسا ، هدمآ  ندومن » عنم  »
« ریزعت  » و ّدح » » قرف نیاربانب  دوشیم . ارجا  وا  ةرابرد  مرجم » لّمحت  رادقم   » و مرج » نازیم   » نتفرگ رظن  رد  اب  هک  تسا  یضاق  يار  هب  هتـسب 

نآ رطاخ  هب  ًابلاغ »  » مییوگیم هکنیا  و  تسا ، نّیعمان  ًابلاغ  ریزعت  یلو  تسا ، یتباث  نیعم و  تازاجم  ّدـح ، هکنیا  نآ  تسا و  هلمج  کی  رد 
رد دنچ  ره  تسا ، هدش  هتفگ  دودح  باتک  رد  نآ  حرش  هک  هدش  دراو  یمالسا  تایاور  رد  ینّیعم  تاریزعت  يدودعم ، دراوم  رد  هک  تسا 

ریزعت دـح و  ناـیم  رد  هتبلا  تسا . وـگتفگ  زین  تسا  قادـصم  لاـثم و  رکذ  لـیبق  زا  اـی  تسا  یعطق  دراوـم  نیا  رد  رادـقم  نییعت  اـیآ  هکنیا 
ياج اجنیا  هک  تسا  هدرمـش  ود  نآ  فالتخا  يارب  هجو  هد  دـعاوق ، باـتک  رد  دیهـش  موحرم  هک  اـجنآ  اـت  تسه ، زین  يرگید  تاـفالتخا 

. تسین نآ  حرش 

شسرپ تسا ؟ هدمآ  نآرق  رد  دودح  زا  کی  مادک 

خساپ
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زا هّیقب  هدش و  رکذ  تحارـص  اب  دیجم  نآرق  رد  نآ  زا  دروم  راهچ  دادعت  هک  تسا  هدمآ  هریبک  هانگ  هد  ةرابرد  ّدـح  هد  ًاتدـمع  مالـسا  رد 
امِِهب ْمُکُذُخْأَت  َو ال  َةَْدلَج  َةاِم  امُْهنِم  ٍدِحاو  َّلُک  اوُِدلْجاَف  یناّزلاَو  ُۀَِـیناّزلَا   » میناوخیم رون  ةروس  ۀیآ 2  رد  انز  ّدح  1 ـ دوشیم . هدافتسا  تّنس 

هنایزات دص  ار  راکانز  درم  نز و  زا  کی  ره  « ] َنینِمْؤُْملا َنِم  ۀَِفئاط  امَُهباذَع  ْدَهْـشَْیل  َو  ِرِخآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهللاِاب  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِا  ِهللا  ِْنیِد  یف  ۀَـفأَر 
و دیراد ! نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  رگا  دوش  عنام  یهلا  مکح  يارجا  زا  ار  امـش  ود  نآ  هب  تبـسن  بذاک ) ّتبحم  و   ) تفأر دیابن  و  دـینزب ،
و تائانثتـسا »  » دـنچره هدـش ، راکانز  درم  نز و  ّدـح  هب  هراـشا  هیآ  نیا  رد  دـننک ]! هدـهاشم  ار  ود  نآ  تازاـجم  ناـنمؤم  زا  یهورگ  دـیاب 

یمالـسا تایاور  تّنـس و  رد  هکلب  هدماین ، نآ  رد  لیبق  نیا  زا  رگید  روما  مراحم و  اب  يانز  و  هنـصحم ، يانز  ماکحا  دـننام  نآ  تایئزج » »
َنِم ًالاکَن  ابَـسَک  اِمب  ٌءازَج  امُهَیِْدیَا  اوُعَْطقاَف  ُۀَقِراّسلا  َو  ُقِراّسلا  َو   » میناوخیم هدـئام  ةروس  ۀیآ 38  رد  تقرس  ّدح  2 ـ تسا . هدش  هداد  حرش 

میکح اناوت و  دنوادخ  دینک  عطق  یهلا  تازاجم  ناونع  هب  دناهداد  ماجنا  هک  یلمع  رفیک  هب  ار  دزد  نز  درم و  تسد  « ] میکَح زیزَع  ُهللاَو  هللا 
تّنـس و رد  یگمه  هک  دراد  دوجو  ییاهانثتـسا  نینچمه  قراـس و  تسد  عـطق  ةراـبرد  یتاّیـصوصخ  طیارـش و  زین ، دروـم  نیا  رد  تسا ].

راذـگاو ّتنـس  هب  ار  نآ  حرـش  دـنکیم و  وگزاـب  ار  لـئاسم  لوصا  هک  تسا  نیا  نآرق  لومعم  مینادیم  تسا و  هدـمآ  یمالـسا  تاـیاور 
نینچ رون  هروس  ۀیآرد 4  دنهدیم  تبـسن  نمادکاپ  دارفا  هب  ار  تّفع  یفانم  لمع  هک  یناسک  تازاجم  دروم  رد  فذـق  ّدـح  3 ـ دیامنیم .

ُمُه َِکئلُوا  َو  ًادـَبَا  ًةَداهَـش  ْمَُهل  اُولَبْقَت  ـال  َو  ًةَدـْلَج  نَِیناـمَث  ْمُهوُدـِلْجاَف  َءادَهُـش  ِۀََـعبْرَِاب  اُوتْأَـی  َْمل  َُّمث  ِتانَـصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیذَّلاَو   » میناوخیم
دینزب و هنایزات  داتـشه  ار  اهنآ  دنروآیمن ، دوخ  يایعّدم  رب  دهاش  راهچ  سپـس  دننکیم ، مهّتم  ار  نمادـکاپ  نانز  هک  یناسک  « ] نوُقِـساْفلا

تبـسن هک  اهنآ   ) ناگدننک فذق  يارب  هک  هناگهس  ياهتازاجم  لمع و  تّدـش  نیا  دنناقـساف ]! نامه  اهنآ  دـیریذپن و  زگره  ار  ناشتداهش 
اـهناسنا و تمارک  مارتـحا و  ظـفح  عاـمتجا و  طـیحم  يزاـسکاپ  روـظنم  هب  هدـش  رکذ  دـنهد ) یم  نمادـکاپ  دارفا  هـب  تّـفع  یفاـنم  لـمع 

ّدح 4 ـ تسا . هدـمآ  یمالـسا  تایاور  رد  زین  نآ  تائانثتـسا  اهیگژیو و  طیارـش ، دـشابیم و  داسف  شرتسگ  ءاشحف و  ۀـعاشا  زا  يریگولج 
، دننکیم مدرم  سومان  لام و  ناج و  هب  هناّحلسم  ۀلمح  هک  اهنآ  یعامتجا و  تّینما  هب  تبسن  نارگلالخا  دروم  رد  دیجم  نآرق  رد  براحم 

میناوخیم نینچ  هدئام  ةروس  ۀیآ 33  رد  دناشنب . دوخ  ياج  رـس  رب  ار  رورـش  دارفا  دناوتیم  هک  تسا  هدش  رکذ  يدـیدش  رایـسب  تازاجم 
اوَْفُنی َْوا  ٍفالِخ  ْنِم  ْمُُهلُجْرَا  َو  ْمِهیْدیَا  َعَّطَُقت  َْوا  اُوبَّلَُـصی  َْوا  اُولَّتَُقی  ْنَا  ًاداسَف  ِضْرَالا  یف  َنوُعَمْـسَی  َو  َُهلوُسَر  َو  هَللا  َنُوبِراُحی  َنیذَّلا  ُءازَج  امَّنِا  »
مادقا دنزیخیمرب و  گنج  هب  شربمایپ  ادخ و  اب  هک  یناسک  رفیک  « ] میظَع باذَع  ِةَرِخالا  ِیف  ْمَُهل  َو  اْینُّدلا  ِیف  يْزِخ  ْمَُهل  َِکلذ  ِضْرَالا  َنِم 

راد هب  ای  دندرگ  مادعا  هک  تسا  نیا  دنربیم  هلمح  مدرم  سومان  لام و  ناج و  هب  هحلـسا ) هب  دیدهت  اب  و   ) دننکیم نیمز  يور  رد  داسف  هب 
دیعبت دوخ  نیمزرـس  زا  ای  دوش و  هدـیرب  رگیدـکی  سکع  هب  اهنآ  پچ )  ) ياـپ ار و  تسار )  ) تسد زا ) تشگنا  راـهچ   ) اـی دـنوش  هتخیوآ 
یـسک دـش ، هراشا  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه  براحم  زا  روظنم  دـنراد ]! یمیظع  تازاجم  ترخآ  رد  تسا و  اـیند  رد  ییاوسر  نیا  دـندرگ ،

ای دشاب ، اههندرگ  اههّداج و  نادزد  تروص  هب  هک  نیازا  معا  دنکیم ؛ هلمح  مدرم  سومان  لام و  ای  ناج  هب  هحلـسا ، هب  دیدهت  اب  هک  تسا 
نیا لومـشم  زین  دنروآیم  موجه  مدرم  سیماون  لام و  ناج و  هب  درـس ، هحلـسا  هب  دـیدهت  اب  هک  شکوقاچ  دارفا  یّتح  اهرهـش و  لخادرد 

دیکأت رب  لیلد  نیا  دناهدش و  یفّرعم  (ص ) ربمایپ ادخ و  اب  نابراحم  ناونع  هب  مدرم ، رب  نامجاهم  نیا  هکنیا  هّجوت  لباق  و  دنتـسه ، تازاجم 
. دراد اهناسنا  قوقح  یعامتجا و  تّینما  يدازآ و  تیاعر  ةرابرد  مالسا  هک  تسا  ياهداعلاقوف 

شسرپ تسا ؟ هدمآ  نآرق  رد  دترم  دح  ایآ 

خساپ

رفیک یگنوگچ  زا  نخـس  هکنآیب  هدـش ، هراشا  اهنآ  هب  تبـسن  یهلا  میظع  باذـع  ةدـعو  نانآ و  دـیدش  تّمذـم  هب  اـهنت  دـیجم  نآرق  رد 
، ِنامیِالِاب ِنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َو  ِهِرُْکا  ْنَم  ّاِلا  ِِهناـمِیا  ِدـَْعب  ْنِم  ِهللااـِب  َرَفَک  ْنَم   » میناوخیم لـحن  ةروس  ۀیآ 106  رد  دـشاب ، هدـمآ  نایم  هب  اهنآ  يویند 
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تحت هک  یناسک  زجب  دندش ـ  رفاک  نامیا ، زا  دعب  هک  یناسک  « ] میظَع باذع  ْمَُهل  َو  ِهللا  َنِم  بَضَغ  ْمِْهیَلَعَف  ارْدَـص  ِْرفُْکلَاِِب  َحَرَـش  ْنَم  ْنِکلَو 
يارب ار  دوخ  هنیـس  هک  اهنآ  يرآ  تسا ـ  نامیا  اب  مارآ  ناشبلق  هک  یلاح  رد  هدرک ) مالـسا  زا  ییادـج  راـهظا  ًارهاـظ   ) دـناهدش عقاو  راـشف 

ُهللا يِدْهَی  َْفیَک   » دیامرفیم رگید  ياج  رد  دشابیم ]! ناشراظتنا  رد  یمیظع  باذـع  تساهنآ و  رب  ادـخ  بضغ  دـناهدوشگ  رفک  شریذـپ 
َو ِهللا  َۀَـنَْعل  ْمِْهیَلَع  َّنَا  ْمُُهئازَج  َِکئلُوا  نیِملاّظلا ـ  ِمْوَْقلا  يِدـْهَیال  ُهللا  َو  ُتانِّیَْبلا  ْمُهَئاجَو  ٌّقَح  َلوُسَّرلا  َّنَا  اُوِدَهـش  َو  ْمِِهناـْمِیا  َدـَْعب  اوُرَفَک  ًاـمْوَق 

ّتیناّقح هب  یهاوگ  ناـمیا و  زا  دـعب  هک  ار  یتّیعمج  دـنکیم  تیادـه  دـنوادخ  هنوگچ   ] و 87  86/ نارمع لآ  « َنیعَمْجَا ِساّنلا  َو  ِۀَِـکئالَْملا 
هک تسا  نیا  اهنآ  رفیک  درک ـ  دهاوخن  تیاده  ار  ناراکمتـس  هورگ  ادخ  دندش و  رفاک  نانآ  يارب  نشور  ياههناشن  ندمآ  ادـخ و  لوسر 

.[ تساهنآ رب  یگمه  مدرم ،  ناگتشرف و  دنوادخ و  نعل 

مرج يارب  نوگانوگ  ماکحا  زا  هک  دراد  دوجو  یلح  هار  ایآ  دراد ، یگتسب  یضاق  رظن  هب  ریزعت  نازیم  عون و  تاریزعت ، رد  هکنیا  هب  هجوت  اب 
شسرپ دنک ؟ يریگولج  دحاو 

خساپ

هب هن  هتبلا  دنریگب ، رظن  رد  تاریزعت  يارب  يدودح  دنیـشنب و  مه  اب  یتاسلج  رد  میارج  ناسانـشراک  هاگآ و  تاضق  هک  درادـن  یعنام  یلب ،
ۀیور تدحو  ات  دنریگب  رظن  رد  ار  نآ  لاثما  یمالـسا و  ياهتازاجم  یلام و  ۀمیرج  نادـنز و  زا  یّلقا  ّدـح  رثکا و  ّدـح  هکلب  نیعم ، تروص 

ناوتیم نآ  ّتیعورشم  يارب  ام  نامز  رـصع و  رد  هیوناث  نیوانع  زا  لقاال  تسا و  راگزاس  ًالماک  یمالـسا  نیزاوم  اب  رما  نیا  دوش . لصاح 
. درک هدافتسا 

شسرپ تسا ؟ قالش  هب  رصحنم  ریزعت  ایآ 

خساپ

سدـقم عرـش  رد  هک  تسین  تسد  رد  یلیلد  چـیه  دوشیم و  لماش  ار  بیدأـت  عنم و  هنوگ  ره  هک  دراد  ياهدرتسگ  عیـسو و  یناـعم  ریزعت 
رد دیدج  ینعم  هب  لقن  زین  و  تسین ) هعّرشتم  ای  هّیعرش  تقیقح  ياراد  حالطصا  هب  و   ) دشاب هدرک  رییغت  موهفم  نیا  اهقف  حالطصا  ای  مالسا 

، دناهدرک هیکت  هنایزات ) برـض و   ) یـصاخ قادصم  يور  ًابلاغ  تایاور ، زا  يوریپ  هب  اهقف  زا  يرایـسب  دنچ  ره  تسا . هدشن  اهقف  حالطـصا 
هک تسا  هدش  ادیپ  یعمج  يارب  مّهوت  نیا  دـنچ  ره  دوشیمن ، نآ  هب  ریزعت  موهفم  راصحنا  رب  لیلد  زگره  فورعم  قادـصم  نیا  نایب  یلو 

. دنکیم تباث  ار  روصت  نیا  نالطب  تایاور ، اهقف و  راتفگ  يور  رتشیب  ياهیسررب  اما  هنایزات ، برـض و  اب  تسا  يواسم  اهنآ  رظن  رد  ریزعت 
نآ ةرابرد  يّدـح  هک  تسا  یهانگ  تیانج و  ره  يارب  ریزعت   » دـیوگیم ریرحت »  » باتک رد  فیرّـشلا ـ  هرـس  سدـق  یلح ـ  ۀـمالع  موحرم 

ریرحت « ) ٍلام ِذْـخَا  َو ال  ِحْرَج  ـال  َو  ِعْطَق  ِْریَغ  ْنِم  ِخـیبْوَّتلا  َو  ِْسبَْحلا  َو  ِبْرَّضلاـِب  ُنوُکَی  َوُه  َو  « ـ  دـیامرفیم هک  اـجنآ  اـت  تسا ـ  هدـشن  دراو 
باتک رد  تسا ]. یلام  نتفرگ  هب  هن  نتخاس و  حورجم  وضع و  ندرک  عطق  نودب  خیبوت ، ای  سبحای  برض  ۀلیسو  هب  یهاگ  ریزعت  ( ] 2/239

هک یقیرط  ره  هب  دناوتیم  مکاح  هکدهدیم  هجیتن  نینچوا  ترابع  رهاظ  هکنیا  و  مّیَق » نبا   » مالک لقنزادعب  ۀََعبْرَالا » ِبِهاذَْملا  یَلَع  ُهْقِْفلَا  »
ِِهب یـضْقَی  ْنَا  ِمِکاْحِلل  ُنِکُْمی  عِساو  باب  َریِزعَّتلا  َّنِاَف  ِۀَلْمُْجلِاب  َو   » دیوگیم دـنک ، ریزعتار  نامرجم  برـض ـ  ای  نادـنز  زا  معا  دـنیبب ـ  حالص 
َْوا ٍبْرَـض  َْوا  ٍنْجَـس  ْنِم  ٍۀَْمیِرَج  ِّلُِکل  َو  ٍۀَْئَیب  َلُِکل  َۀَبِـسانُْملا  ََۀبوُقْعلا  َعَضَی  ْنَا  یَلَع  ًةَراّفَک ، َْوا  ًاّدَح  اَهل  ُعِراّشلا  ِعَضَی  َْمل  یتَّلا  مئارْجلا  ِّلُک  یَلَع 

هزاجا یضاق  مکاح و  هب  هک  دراد  یعیـسو  باب  ریزعت ، هکنیا  هصالخ  ( ] هعبرالا 5/400 بهاذملا  یلع  هقفلا  « ) ِکلذ ِْریغ  َْوا  ِخـیبْوَت  َْوا  ِیفَن 
ره هعماج و  ره  عضو  اب  هک  دـهد  رارق  یبسانم  تازاجم  هدادـن ، رارق  نآ  يارب  ياهرافک  ّدـح و  عراش ، هک  یمیارج  مامت  ةراـبرد  دـهدیم 

.[ نآ ریغ  ای  خیبوت  ای  دیعبت  ای  برض ، ای  دشاب  نادنز  هاوخ  دشاب ، هتشاد  بسانت  هانگ 
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شسرپ تسیچ ؟ تاریزعت  رد  مکاح  رییخت  يانعم 

خساپ

یـضاق تقیقح  رد  دریگب  رظن  رد  تاهج  مامت  زا  همیرج »  » و مرج » » نیب ار  بسانت  دـناوتب  اـت  دـشاب  زاـب  یـضاق  تسد  هک  تسا  نیا  روظنم 
رگا هک  ینعم  نیا  هب  دـنکیم ؛ نییعت  ار  تازاـجم  زا  یـصاخ  رادـقم  یمرج  ره  يارب  اریز  تسین ، رّیخم  عـقاو  رد  یلو  تـسا ، ّریخم  ًارهاـظ 
قالش رتمک  ای  رتشیب  هبرض  کی  ار  وا  دناوتیمن  دریگب ، رظن  رد  قالـش  هبرـض  تسیب  ای  نادنز ، هام  کی  دنک  اضتقا  همیرج  مرج و  بسانت 

. دیامن تمارغ  رتمک  ای  رتشیب و  لایر  کی  ای  دنک و  ینادنز  رتمک  ای  رتشیب  زور  کی  ای  دنزب ،

؟ تسیچ نادنز  دوجو  ۀفسلف 

شسرپ

؟ تسیچ نادنز  دوجو  ۀفسلف 

خساپ

ریـس هب  دناوتیمن  تراسا  رد  يدوجوم  چیه  هکارچ  دریگیم ، همـشچرس  تفرـشیپ  لماکت و  هب  وا  نازوس  قشع  زا  يدازآ ، هب  ناسنا  قشع 
زا ندش  دازآ  و  دشاب ، مهارف  اجنآ  رد  ناشیگدنز  لیاسو  مامت  دـنچ  ره  دـنربیم ، جـنر  سفق  زا  تاناویح ، یتح  دـهد ، همادا  دوخ  لماکت 

سفق رد  هک  ینارادناج  لیلد ، نیمه  هب  دنک . دیدهت  ار  اهنآ  تارطخ  عاونا  سفق ، نوریب  رد  دنچ  ره  دنهدیم ، حیجرت  تراسا  رب  ار  سفق 
. دنشاب هدیشچن  ار  يدازآ  معط  و  هدوب ، سفق  دلوتم  هکنیا  رگم  دنراد ، نت  رد  یناجیه  هن  ولگ و  رد  ییاون  هن  رـس و  رد  يروش  هن  دنریـسا ،
اب و  ددرگیم ، گنهامه  یلقع  كرد  اب  یفطاع  كرد  نیا  ناـسنا  رد  تسا ، هتفهن  هزیرغ  کـی  تروص  هب  هلأـسم  نیا  تاـناویح ، رد  رگا 

يدازآ و بلـس  رـشب ، يارب  تخـس  ياهتازاجم  عاونا  زا  یکی  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسرد  دبلطیم و  ار  دوخ  يدازآ  ناهرب ، لیلد و 
وجماقتنا زوتهنیک و  هماـک ، دوخ  يدارفا  تسد  رد  يرازبا  تروص  هب  هناـملاظ و  خـیرات ، لوط  رد  اهنادـنز  رتشیب  کـشیب  تسا . نادـنز 

اب ةزرابم  فلختم و  دارفا  حالصا  رد  نآ  تبثم  راثآ  نادنز و  یعقاو  ۀفسلف  زا  عنام  نیا  یلو  تسا ، هدوب  عورشم  ان  دصاقم  هب  ندیسر  يارب 
. دبای ققحت  رظن  دروم  فادها  ات  تسا  ینادنز  دارفا  يور  راشف  يارب  نیگنس  مرها  کی  يدازآ ، بلس  نیا  تسین . یعامتجا  داسف 

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یتازاجم  ییاذیا و  نادنز 

شسرپ

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یتازاجم  ییاذیا و  نادنز 

خساپ

دنوشب دوخ  لامعا  یتشز  هجوتم  ات  دننکیم  بلس  ار  اهنآ  يدازآ  دناهدش ، یفالخ  بکترم  هک  تسا  یناسک  يارب  ًالومعم  نادنز  عون  نیا 
و تسا ، هدوب  نونک  ات  میدق  زا  نادنز  عون  نیرتلومعم  نیا  دنریگ . تربع  زین  نارگید  دننک ، يراددوخ  یلامعا  نانچ  رارکت  زا  هدنیآ  رد  و 

. تسا هتشاد  ینادنز  نینچ  دوخ  يارب  یتموکح  ره 
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؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یحالصا  نادنز 

شسرپ

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یحالصا  نادنز 

خساپ

ریثأت اهنآ  رد  اهشزومآ  اهزردنا و  و  ردـخم ) داوم  ناداتعم  دـننام   ) دـنراتفرگ يدـب  تداع  هب  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  نادـنز  عون  نیا 
، دنوش حالـصا  دننامب و  نادنز  رد  ینالوط  ای  یهاتوک  تدم  دننک و  ادج  هعماج  رکیپ  زا  ار  اهنآ  هک  تسین  نیا  زج  ياهراچ  دراذـگیمن ،

. دنیوگ كرت  ار  دوخ  دایتعا  و 

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یطایتحا  نادنز 

شسرپ

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یطایتحا  نادنز 

خساپ

نودب دنتـسه ، لتق  هب  مهتم  يدارفا  ای  درف  یلو  تسین ، هتخانـش  یتسرد  هب  لتاق  هک  دـهدیم  خر  ییاج  رد  سفن  لتق  دـننام  یمهم  ۀـثداح 
وا هب  یـسرتسد  مرج ، باکترا  رب  یفاک  كرادـم  توبث  زا  دـعب  دـنک و  رارف  مهتم  تسا  نکمم  یلو  دوش ، قیقحت  لتاق  ةرابرد  دـیاب  کش 

رگا دـنوشیم و  دازآ  یهاوخ  رذـع  اب  دنـشاب  هانگیب  رگا  قیقحت  زا  سپ  دـننکیم ، تشادزاب  ًاـتقوم  ار  نیمهتم  اـی  مهتم  اـجنیا  رد  دـشابن .
نکمم مهتم  صخـش  نوچ  تسا  یهیدب  تسا ، لومعم  اج  همه  رد  ًابیرقت  نادنز  عون  نیا  دنـسریم . دوخ  لمع  يازج  هب  دنـشاب  راکهانگ 

. دشاب رتهاتوک  تسا  نکمم  هچ  ره  وا  تشادزاب  نارود  دریگ و  ماجنا  وا  ةرابرد  تاقیقحت  رتدوز  هچ  ره  دیاب  دشاب  هانگیب  ًاعقاو  تسا 

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یقاقحتسا  نادنز 

شسرپ

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یقاقحتسا  نادنز 

خساپ

نید ءادا  زا  تخادرپ  رب  ییاناوت  نیع  رد  وا  هک  دراد  يرگید  زا  یبلط  یـسک  هاگ  ًالثم  تسا ، قح  نتفرگ  اـج ، نیا  رد  قاقحتـسا  زا  روظنم 
رد هتبلا  ددرگ ، راکبلط  قح  يادا  هب  رـضاح  دریگب و  رارق  راشف  تحت  ات  دننکیم  ینادنز  ار  راکهدـب  یهاگ  اجنیا  رد  دـنکیم ، يراددوخ 

. تسا هتفای  نایاپ  وا  نادنز  هفسلف  فده و  نوچ  دوش ، دازآ  نادنز  زا  درک  ادیپ  نید  يادا  يارب  یگدامآ  هکنیا  ضحم  هب  دیاب  اجنیا 

؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یتظافح  نادنز 

شسرپ
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؟ تسا ینادنز  عون  هچ  یتظافح  نادنز 

خساپ

هک يروط  هب  دنتسه  ینابصع  تخس  اهنآ  زا  مدرم  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  دنک  ادیپ  تروص  تسا  نکمم  تردن  هب  هک  نادنز  عون  نیا 
هک تموکح  اجنیا  رد  دنـشابیمن ، مادعا  قحتـسم  دـناهدش  مه  یهانگ  بکترم  رگا  یلاح  رد  دـتفایم ، رطخ  هب  ناشناج  دـننامب  دازآ  رگا 

يداع اب  ات  دـنکیم  لقتنم  نادـنز  يراوید  راهچ  هب  یتدـم  ار  دارفا  هنوگنیا  مدرم ، مشخ  شتآ  نتـسشن  ورف  يارب  تسا  مدرم  عفانم  ظـفاح 
اـهبالقنا و رد  ًـالومعم  تسا و  مک  رایـسب  نادـنز  عوـن  نیا  میتـفگ  هـک  هنوگناـمه  هـتبلا  دـنوش ، دازآ  اـهنآ  زا  رطخ  عـفر  طیارـش و  ندـش 

. دنکیم ادیپ  ییاهقادصم  یمومع  تاساسحا  ناجیه  یعامتجا و  ياهنافوط 

؟ تسا هدمآ  نآرق  رد  نادنز  مکح  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدمآ  نآرق  رد  نادنز  مکح  ایآ 

خساپ

دیامرفیم تسا  هدش  رکذ  كاسما »  » ریبعت اب  دوشیم و  هدید  نادنز  مکح  دراوم  زا  دروم  کی  لقادح  دـیجم  نآرق  رد  تسا  مّلـسم  هچنآ 
َلَعْجَی َْوا  ُتوُْملا  َّنُهاّفَوَتَی  یَّتَح  ِتُوُیْبلا  ِیف  َّنُهوُکِْـسمَاَف  اوُدِهَـش  ْنِإَف  ْمُْکنِم  َۀََعبْرَأ  َّنِْهیَلَع  اوُدِهْـشَتْساَف  ْمُِکئاِسن  نِم  َۀَشِحافلا  َنیتْأَی  یتالَّلا  َو  »

رگا دـیبلطب ، اهنآ  رب  دـهاش  ناونع  هب  ار  ناناملـسم  زا  رفن  راهچ  دـنوش ، انز  بکترم  هک  امـش  نانز  زا  یناـسک  و   ] 15/ ءاسن ًـالیبَس » َّنَُهل  ُهللا 
رد فورعم  دهد ]. رارق  اهنآ  يارب  یهار  دنوادخ  هکنیا  ای  دـسر  ارف  ناشگرم  ات  دـیراد  هاگن  دوخ  ياههناخ  رد  ار  نانز  نآ  دـنداد  یهاوگ 

اجنیا رد  دوش و  لزان  ّدـح  هک  نآ  زا  شیپ  دـندشیم  انز  بکترم  هک  تسا  ینانز  تازاـجم  هب  رظاـن  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  نارّـسفم  ناـیم 
. دیدرگ ندرک ) راسگنـس  ) مجر ای  هنایزات ) ) دلج مکح  هب  لیدـبت  ًادـعب  مکح  نیا  دـنچ  ره  هدـش ، رکذ  دـبا » نادـنز   » تروص هب  ناشمکح 

نآ رد  نادنز  زا  ینخـس  هچرگ  دسر ]. ارف  ناشگرم  ات  دیرادهگن  اههناخ  رد  ار  اهنآ  « ] ُتْوَْملا َّنُهاّفَوَتَی  یَتَح  ِتُوُیْبلا  ِیف  َّنُهوُکِْـسمَا   » ۀلمج
مکح ةرابرد  نآرق  رد  هک  تسا  يدروم  اهنت  نیا  تسا . دبا  نادـنز  هیبش  يزیچ  رمع  رخآ  ات  اههناخ ، رد  نتـشادهگن  یلو  هدـماین ، نایم  هب 

. دوشیم هدید  نادنز 

؟ دراد دوجو  نادنز  دراوم  یمالسا  تایاور  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  نادنز  دراوم  یمالسا  تایاور  رد  ایآ 

خساپ

يرگید یسک ، هاگ  ره  لتق ـ  رد  تنواعم  دروم  رد  هلمج 1 ـ زا  تسا ، هدمآ  نآ  ریغ  دبانادنز و  يارب  يّددعتم  دراوم  یمالسا ، تایاور  رد 
رد مکح  نیا  دبا ، نادنز  وا  نواعم  مکح  تسا و  مادعا  یمالسا ، هقف  رظن  زا  لتاق  مکح  دناسرب ، لتق  هب  ار  وا  يرگید  صخـش  دریگب و  ار 
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زا یثیدح  رد  دهدیم . یهاوگ  نآ  هب  هدش  لقن  ثیدح  ربتعم  عبانم  رد  هک  يدّدعتم  ثیداحا  تسا و  عامجا  قاّفتا و  دروم  ام  ياهقف  نایم 
ُلَتُْقی  » دومرف تواـضق  نینچ  هدـناسر  لـتق  هب  ار  وا  يرگید  هتفرگ و  ار  یـسک  ود  نآ  زا  یکی  هک  درم  ود  هراـب  رد  هک  میناوخیم  (ع ) یلع
سبح ار  رگید  رفن  دنـشکیم و  ار  لـتاق  ( ] هعیـشلا 19/35 لئاسو  « ) ًاّمَغ َتام  یّتَح  ُهَسَبَح  اـمَک  ًاّـمَغ  َتوُمَی  یّتَح  ُرِخـالا  ُسَبْحَی  ُلـِتاْقلا و 

رگا یمالسا ، هقف  رظن  زا  نداد ـ  لتق  روتسد  2 ـ دوش ]. هتشک  هودنا  اب  ات  تشادهگن  ار  لوتقم  وا  هک  هنوگ  نامه  دریمب ، هودنا  اب  ات  دننکیم 
هانگیب هک  درادن  قح  وا  دیامن ، فّلخت  تروص  رد  گرم  هب  دیدهت  ار  رومأم  رگا  یّتح  دـنک ، یهانگیب  لتق  هب  روبجم  ار  يرگید  یـسک 

نیا هب  یسک  رگا  لاح  تسا . ساسا  یب  نخس  دروم ، نیا  رد  روُذْعَم  ُرُومْأَْملا  َو  تسین ، عورشم  نوخ ، دروم  رد  هّیقت  اریز  دناسر ، لتق  هب  ار 
مکح دیوگیم  مالسا  نوناق  درک ، یهانگیب  نتـشک  هب  مادقا  ملاظ  دیدهت  ربارب  رد  شیوخ  ناج  ظفح  يارب  و  درکن ، انتعا  یمالـسا  مکح 

هعیـشلا لئاسو  « ) َتوُمَی یّتَح  ِِهْلتَِقب  ُِرمالا  ُسَبُْحی   » دومرف یـسک  نینچ  ةرابرد  ع )  ) رقاب ماما  دـبا ! نادـنز  رمآ  مکح  و  تسا ، صاصق  لـتاق ،
دبا نادنز  هب  ار  وا  مّوس ، ۀبترم  رد  هک  هدـش  هداد  روتـسد  زین  تقرـس  رارکت  دروم  رد  3 ـ دریمب ]. ات  دننکیم  نادنز  ار  هدـننک  رما  ( ] 19/32

ناـنز دروم  رد  4 ـ دـناهدرک . لقن  تارـضح  نآ  زا  (ع ) قداص ماما  رقاب و  ماـما  گرزب  باحـصا  زا  یهورگ  ار  مکح  نیا  دـننک ، تازاـجم 
اذِا ُهَئْرَْملاا  َو   » میناوخیم (ع ) قداص ماما  رقاب و  ماما  زا  یثیدح  رد  تسا . هدمآ  دبا  نادنز  مکح  زین  دنوشن  هبوت  هب  رضاح  رگا  يرطف ، دترم 
رگا دننکیم ، هبوت  داهنـشیپ  دـترم  نز  هب  ( ] هعیـشلا 18/549 لئاسو  « ) َنْجِّسلا ِیف  ْتَدِّلُخ  ّاِلا  َو  َْتبات  ْنِاَـف  ْتَبیُتتـُسا ، ِمالْـسِالا  ِنَع  ْتَّدـَتِْرا 

.[ دش دهاوخ  دبا  نادنز  هب  موکحم  هنرگ  دوشیم و  دازآ  تشگزاب  تفریذپ و 

؟ تسیچ ناینادنز  قوقح  هب  تبسن  یمالسا  تایاور  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ ناینادنز  قوقح  هب  تبسن  یمالسا  تایاور  هاگدید 

خساپ

بلاطم ناتسود ، ناگتسب و  تاقالم  هعمج و  زامن  رد  تکرش  يارب  نانآ  هب  یصخرم  نداد  ناینادنز و  قوقح  ةرابرد  یمالـسا  تایاور  رد 
، ِْنیَّدلا ِیف  َنیـسَبْحُْملا  َجِرُْخی  ْنَا  ِمامِْالا  یَلَع   » دومرف هک  میناوخیم  (ع ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  دوشیم . هدـید  ياهظحالم  لباق 
رب ( ] هعیـشلا 18/221 لئاسو  « ) ِنْجِّسلا َیِلا  ْمُهَّدَر  َْدیِْعلا  َو  َةالَّصلا  اُوَضَق  اذِاَف  ْمُهَعَم  ُلِسُْریَف  ِْدیِْعلا ، َیِلا  ِْدیِْعلا  َمْوَی  َو  ِۀَعْمُْجلا ، َیِلا  ِۀَـعْمُْجلا  َمْوَی 

دیعزور هعمج و  زامن  يارب  هعمج  زور  دناهداتفا ، نادنز  هب  نآ ) لاثما  و   ) يراکهدـب رطاخ  هب  هک  ار  یناسک  تسا  مزال  ناناملـسم  ياوشیپ 
دیاب دـننادرگ ]. زاب  نادـنز  هب  ار  اهنآ  دـندروآ  اج  هب  ار  دـیع  مسارم  ای  هعمج  زامن  هک  یماگنه  دتـسرفب ، نارومأم  هارمه  دـیع ، زاـمن  يارب 
رتارف نیا  زا  يرگید  ثیدـح  رد  دراد . ياهداعلاقوف  یتیبرت  رثا  هک  تسا  هبطخ  ود  ياراد  مادـک  ره  دـیع ، هعمج و  زاـمن  هک  تشاد  هجوت 

ِءاِیلْوالا ُمُهَنِّمَُـضی  َو  اهَنوُدَهْـشَیَف  ِۀَعْمُْجلا  َیِلا  ٍۀَمُْهت ـ  َْوا  ٍْنیَد  یف  َسِبُح  ْنَم  ِنوُجُّسلا ـ  َلْهَا  ُجِرُْخی  َناک  مالَّسلا  ِْهیَلَع  ًاِّیلَع  َّنِا   » دیامرفیم هتفر ،
زامن هب  دـندوب ، هداتفا  نادـنز  هب  يرگید  ماـّهتا  اـی  يراکهدـب  رطاـخ  هب  هک  ار  یناینادـنز  (ع ،) یلع ( ] كردتـسم 17/403 « ) ْمُهُوّدَُری یّتَح 

زا یـضعب  هیبش  تسرد  .[ ) دننادرگ زاب  نادـنز  هب  ار  اهنآ  هک  تفرگیم  نیمـضت  نانآ  يایلوا  زا  دـنبای و  روضح  نآ  رد  ات  دروآیم  هعمج 
يرس هعمج  ره  ع )  ) یلع هک  دوشیم  هدافتسا  يرگید  ثیدح  زا  تسا .) لومعم  یمالسا  ياهروشک  یـضعب  رد  زورما  هک  ییاهیّـصخرم 
دوبن وا  رب  يّدح  هک  ار  یـسک  و  درکیم ) دازآ  و   ) درکیم اهنآ  رب  ّدـح  يارجا  دـندوب ، ّدـح  ۀـماقا  راظتنا  رد  هک  ییاهنآ  دزیم ، نادـنز  هب 

. تخاسیم دازآ 

توق هب  مکح  نیا  ایآ  هدش ، نوگرگد  یگدنز  تیفیک  هک  نونکا  و  تسا ؟ هدوبن  ربمایپ  رصع  يا  هلیبق  یگدنز  راتخاس  لولعم  هلقاع ، رب  هید  ایآ 
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؟ تسا یقاب  دوخ 

شسرپ

هب مکح  نیا  ایآ  هدش ، نوگرگد  یگدنز  تیفیک  هک  نونکا  و  تسا ؟ هدوبن  ربمایپ  رصع  يا  هلیبق  یگدنز  راتخاس  لولعم  هلقاع ، رب  هید  ایآ 
؟ تسا یقاب  دوخ  توق 

خساپ

عافد یلو  تساخیم ، رب  یناج  زا  عاـفد  هب  هریـشع  یلهاـج  رـصع  رد  هک  تسا  تسرد  درادـن 1 . یگدـنز  راتخاس  هب  یطبر  هلقاع ، رب  هید 
رد ریذپ  درخ  دنسپ و  لقع  تروص  هب  ار  مکح  درک و  ذخا  يدویق  هتـشر  کی  نآ ، ةرابرد  مالـسا  و  دوب ، طرـش  دیق و  عون  ره  دقاف  نانآ ،

. دشابن يدمع  تیانج  فلا : زا : دنترابع  طورـش  نیا  داد و  رارق  يدودـحم  رایـسب  هریاد  رد  ار  مکح  دـش ، لئاق  نآ  رب  هک  یطورـش  دروآ .
. دشاب ضحم  ياطخ  تیانج ، ب :

.« مهاوخ یم  اهبنوخ  مرذگ و  یم  شنوخ  زا  مشخب و  یم  ار  وا  : » دیوگ یم  ّلوا  ردارب  تسا . هتشک  یـسک  ار  ناشردپ  هک  دنتـسه  ردارب  هس 
یم هنوگچ  ار  یقوقح  هلئـسم  نیا  دوش ». صاصق  دیاب  لتاق  : » دیوگ یم  موس  ردارب  مهاوخ ». یم  ار  مردپ  ياهبنوخ  : » دیوگ یم  مود  ردارب 

؟ درک ّلح  ناوت 

شسرپ

.« مهاوخ یم  اهبنوخ  مرذگ و  یم  شنوخ  زا  مشخب و  یم  ار  وا  : » دیوگ یم  لّوا  ردارب  تسا . هتشک  یسک  ار  ناشردپ  هک  دنتسه  ردارب  هس 
یم هنوگچ  ار  یقوقح  هلئـسم  نیا  دوش ». صاصق  دیاب  لتاق  : » دیوگ یم  موس  ردارب  مهاوخ ». یم  ار  مردپ  ياهبنوخ  : » دیوگ یم  مود  ردارب 

؟ درک ّلح  ناوت 

خساپ

دزادرپب و ار  اهبنوخ  هدرک ، هید  تساوخرد  هک  يردارب  هب  دـنک و  صاصق  ار  ردـپ  لتاق  دـناوت  یم  دـنک ، صاصق  دـهاوخ  یم  هک  يردارب 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا ( . هدیشخب  ار  هید  مه  صاصق و  ّقح  مه  اریز  تسا ; طقاس  زین  لّوا  ردارب  ّقح 

؟ تسیچ دوش  دیهش  هدومن  هبوت  هکنیا  زا  دعب  هتشک و  ار  رفن  دنچ  هک  یسک  مکح 

شسرپ

؟ تسیچ دوش  دیهش  هدومن  هبوت  هکنیا  زا  دعب  هتشک و  ار  رفن  دنچ  هک  یسک  مکح 

خساپ

هکنیا رگم  دور  یمن  نیب  زا  تسا و  ظوفحم  وا  هرابرد  لوتقم  يایلوا  ّقح  دش ، دیهـش  درک و  هبوت  هاگ  نآ  تشک ; ار  رفن  دنچ  یـسک  رگا 
وا هانگ  ندش  هدیشخب  ثعاب  هبوت  ینعی  تسین ; نینچ  ادخ  ّقح  دروم  رد  یلو  دننک ، طاقسا  ار  نآ  رظن و  فرص  قح  نیا  زا  لوتقم  يایلوا 
ّقح زا  هک  تسا  دـنوادخ  ّقح  نیا  دوش . یم  شزرمآ  بجوم  هبوت  دـنوادخ  هدـعو  ساسارب  نوچ  تسین ; تلادـع  فالخ  نیا  دوش و  یم 
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لتق مکح  ـش : ـسرپ تـالاؤس )  هب  خـساپ  شخب  تسا ( . هتـشذگ  شیوخ  ّقح  زا  ادـخ  ارچ  دـنیوگب  دـنناوت  یمن  نارگید  درذـگب و  دوخ 
يایلوا ینعی  دوش ; صاصق  دیاب  یعرـش  رظن  زا  تسا ، هداد  ماجنا  يدمع  لتق  هک  یـسک  خـساپ : تسا ؟ صاصقا  یطیارـش  هچ  رد  يدـمع 

یلقع یفرع و  یعرش و  تهج  زا  لاس ، هدفه  ای  دشاب  هتشاد  لاس  یس  لتاق  هکنیا  و  دنیامن ، صاصق  هدومن  مادعا  ار  يو  دنراد  قح  لوتقم 
دنک یم  راک  نیا  هب  مادقا  دنشک ، یم  ار  وا  تشک  ار  یسک  رگا  هکنیا  زا  هکنیا  زا  یهاگآ  اب  مه  هلاس  هدفه  ناوج  اریز  دنک ; یمن  یتوافت 

صاصق قح  ـش : سرپ تالاؤس )  هب  خساپ  شخب  دوش ( . یمن  تازاجم  رد  توافت  بجوم  دراد ، يرتشیب  هبرجت  هلاس  یس  صخـش  هکنیا  و 
هک یـسک  زا  دناوت  یم  قح  نیا  ساسارب  هک  تسا  هدش  هداد  رارق  نوخ ) بحاص  ) مد ّیلو  يارب  هک  تسا  یّقح  صاصق  خساپ : تسیک ؟ اب 
قح تسا ، مد  یلو  هک  لوتقم  دنزرف  تسا ، هتشک  المع  ار  یصخش  ردپ  هک  یـسک  ًالثم  دناسرب ; لتق  هب  ار  يو  دریگب و  ماقتنا  تسا ، لتاق 

؟ دنراد یمکح  هچ  دنشکب ، ار  رفن  کی  رفن  ود  رگا  ـش : سرپ تالاؤس )  هب  خساپ  شخب  دیامن ( . صاصق  ردپ  لتاق  زا  دراد 

؟ تسیچ لماک  هید 

شسرپ

؟ تسیچ لماک  هید 

خساپ

رازه اـی  واـگ  تسیود  اـی  رتش و  دـص  وا  هید  دـنناسرب ، لـتق  هب  دـمع  يور  زا  ار  يو  رگا  هک  تسا  نیا  ناملـسم  درم  لـماک  هید  زا  روظنم 
یعرـش لاقثم  رازه  هد  ) مهردرازه هد  ای  دشاب ) یم  دوخن  لاقثم 18  ره  هک  الط  یعرـش  لاقثم  رازه  ) رانیدرازه ای  هّلح  تسیود  ای  دنفـسوگ 
يارجا رد  خساپ :  تسا ؟ یمالسا  تاروتـسد  ندش  هدایپ  مزلتـسم  ّدح ، يارجا  ایآ  شـسرپ :  5 ـ ـ )  تالاؤس هب  خـساپ  شخب  تسا ( . هرقن )

; تسین دشاب ، هدشن  ای  هدش  هدایپ  مالـسا  تاروتـسد  هکنیا  نایم  یقرف  طیارـش ، دوجو  اب  تسا و  طیارـش  تاعارم  تسا  مزال  هچنآ  دودح ،
تالاؤس هب  خساپ  شخب  (. ) 1) دشابن رطضم  هک  تسا  نیا  تسه  دزد  تسد  عطق  يارب  هک  یطیارش  زا  یکی  يدزد  تقرـس و  دح  رد  ًالثم 

نذا نودب  هرکاب  رتخد  ّدح  يارجا  ایآ  شسرپ :  6 ـ ـ . دودح باتک  هلیسولاریرحت ، هللا ،)) همحر  )) ینیمخ ماما  ر.ك :  - 1  ـــــــــــــــــــــ )
نادند نتسکش  هید  شسرپ :  7 ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسین ( . مزال  یهلا  دودـح  يارجا  رد  یلو ، نذا  خـساپ :  تسا ؟ زیاج  وا  یلو 

یم هرقن  لاقثم  ًابیرقت 5250  تسا و  مهرد  رازه  هد  هک  تسا  ناسنا  کی  لماک  هید  اه ، نادـند  مامت  نتـسکش  هید  خـساپ :  تسا ؟ ردـقچ 
لداعم 5/187 ًابیرقت  هک  دوب  دهاوخ  تمـسق  زا 28  تمـسق  کی  نادند ، کی  هید ، ًاعبط  تسا ، ددـع  اه 28  نادـند  عومجم  نوچ  دوش و 

نز درم و  هب  تبـسن  یهلا  دح  يارجا  خساپ :  تسا ؟ مزال  ّدح  يارجا  ایآ  شـسرپ :  8 ـ ـ )  تالاؤس هب  خـساپ  شخب  دوش ( . یم  هرقن  لاقثم 
ره ار  راکانز  درم  نز و  (; 1) هدلج هئام  امهنم  دحاو  لک  اودلجاف  ینازلا  هینازلا و  : » دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  تسا . مزال 

ـــــــــــــــــــــ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  درک ( . ارجا  یعرـش ، ياهرایعم  اب  هارمه  دیاب  ار  یهلا  دودح  نیاربانب  دینزب .» هنایزات  دـص  کی 
ياراد مه  دودح  يارجا  یلو  دوش ، ارجا  دیاب  یهلا  دودـح  خـساپ :  دراد ؟ طیارـش  دـح  يارجا  ایآ  شـسرپ :  9 ـ ـ . هیآ 2 رون ، هروـس   - 1

دوش هتفگ  هکنیا  فرـص  دوش و  تباث  یمالـسا  ياهرایعم  ساسارب  دـیاب  درف  کی  ياـنز  ًـالثم  دوب ; دـنبیاپ  نادـب  دـیاب  هک  تسا  یطباوض 
دح دـهد ، اـنز  تبـسن  ینز  هب  یفاـک ، كردـم ، لـیلد و  نودـب  یـسک  رگا  یّتـح  تـسین . یفاـک  تـسا ، هداد  ماـجنا  ار  لـمع  نـیا  ینـالف 

یفطاع ریغ  هناـیزات  قالـش و  مکح  يارجا  اـیآ  شـسرپ :  10 ـ ـ )  تـالاؤس هب  خـساپ  شخب  دوـش ( . یم  ارجا  وا  دروـم  رد  تمهت ) ) فذـق
زا یخرب  هرابرد  مه  نآرق  تایآ  رد  دراد و  دوجو  مالسا  يرفیک  نیناوق  زا  يددعتم  دراوم  رد  ندز  هنایزات  قالش و  هلأسم  خساپ :  تسین ؟

فلتخم ياحنا  هب  نتـشک  ندز و  هنایزات  دـننام  یفلتخم  ياهرفیک  ناـهانگ  يارب  مه  ثیداـحا  رد  تسا . هدـش  هداد  رارق  هناـیزات  ناـهانگ ،
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راکهانگ و هب  تبسن  اج  یب  هتفرگ و  رارق  هفطاع  شوختسد  ناسنا  دیابن  مالـسا ، يرفیک  ماکحا  رد  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  تسا . هدش  دراو 
( هیناز یناز و  ) ود نآ  هب  تبسن  امـش  (1 ;)و  هللا نید  یف  ۀفأراهب  مکذـخاتالو  : » دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  هکنانچ  دومن . يزرورهم  فّلختم 
11ـ ـ . هیآ 2 رون ، هروس   - 1 تالاؤس ـــــــــــــــــــــ )  هب  خساپ  شخب  دریگن ( .» رارق  رهم  تفأر و  شوختسد  یهلا  نیناوق  يارجا  هرابرد 

رطاخ هب  دشاب ) مادعا  راوازـس  هک  یتروص  رد  ) هرکاب رتخد  مادعا  هکنیا  هرابرد  خساپ :  تسا ؟ هنوگچ  هرکاب  رتخد  مادـعا  مکح  شـسرپ : 
رد دوش ، يراج  دح  یسک  رب  رگا  شـسرپ :  12 ـ ـ )  تالاؤس هب  خـساپ  شخب  تسا ( . هدیـسرن  ام  رظن  هب  يزیچ  دـشاب ، عونمم  ندوب  هرکاب 
رد هدش  هماقا  يو  رب  دح  هک  یسک  دش  لاوئس  مالسلا )) هیلع  )) رقاب ماما  زا  یتیاور  رد  خساپ :  هن ؟ ای  دوش ، یم  رفیک  هانگ  يارب  مه  ترخآ 

هدش يراج  يو  رب  دح  هک  ار  یـصخش  هک   [ تسا نیا  زا  رت  یمارگ  ادخ  دـندومرف : خـساپ  رد  ترـضح  هن ؟ ای  دوش  یم  باقع  مه  ترخآ 
انثتسم نوناق  نیا  زا  تشاد ، دهاوخ  باذع  رگید  ناهج  رد  دادترا  رفک و  هانگ  هکنیا  هتبلا  دهد [. رفیک  هانگ  نآ  يارب  مه  ترخآ  رد  تسا 

. دشاب هدش  يراج  وا  رب  مه  دح  هچرگ  دوب ; دهاوخ  بذعم  رگید  ناهج  رد  دورب ، ایند  زا  هبوت  نودب  دوش و  دـترم  هک  یـسک  ینعی  تسا ;
یموـمع و هفیظو  کـی  رکنم  زا  یهن  خـساپ :  تسیچ ؟ دـح  يارجا  رکنم و  زا  یهن  نیب  قرف  شـسرپ :  13 ـ ـ )  تالاؤس هب  خـساپ  شخب  ) 

یلو تسا ; گرزب  هاـنگ  نآ  يارجا  زا  فـلخت  دوـش و  یم  بجاو  همه  رب  دراد  هک  یطیارـش  اـب  هک  تـسا  نیملـسم  هـمه  يارب  یناـگمه 
14ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  دشاب ( . یم  عرش  مکاح  هفیظو  دح ، يارجا 

.« مهاوخ یم  اهبنوخ  مرذگ و  یم  شنوخ  زا  مشخب و  یم  ار  وا  : » دیوگ یم  ّلوا  ردارب  تسا . هتشک  یـسک  ار  ناشردپ  هک  دنتـسه  ردارب  هس 
یم هنوگچ  ار  یقوقح  هلئـسم  نیا  دوش ». صاصق  دیاب  لتاق  : » دیوگ یم  موس  ردارب  مهاوخ ». یم  ار  مردپ  ياهبنوخ  : » دیوگ یم  مود  ردارب 

؟ درک ّلح  ناوت 

شسرپ

.« مهاوخ یم  اهبنوخ  مرذگ و  یم  شنوخ  زا  مشخب و  یم  ار  وا  : » دیوگ یم  لّوا  ردارب  تسا . هتشک  یسک  ار  ناشردپ  هک  دنتسه  ردارب  هس 
یم هنوگچ  ار  یقوقح  هلئـسم  نیا  دوش ». صاصق  دیاب  لتاق  : » دیوگ یم  موس  ردارب  مهاوخ ». یم  ار  مردپ  ياهبنوخ  : » دیوگ یم  مود  ردارب 

؟ درک ّلح  ناوت 

خساپ

دزادرپب و ار  اهبنوخ  هدرک ، هید  تساوخرد  هک  يردارب  هب  دـنک و  صاصق  ار  ردـپ  لتاق  دـناوت  یم  دـنک ، صاصق  دـهاوخ  یم  هک  يردارب 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسا ( . هدیشخب  ار  هید  مه  صاصق و  ّقح  مه  اریز  تسا ; طقاس  زین  لّوا  ردارب  ّقح 

.« مهاوخ یم  اهبنوخ  مرذگ و  یم  شنوخ  زا  مشخب و  یم  ار  وا  : » دیوگ یم  ّلوا  ردارب  تسا . هتشک  یـسک  ار  ناشردپ  هک  دنتـسه  ردارب  هس 
یم هنوگچ  ار  یقوقح  هلئـسم  نیا  دوش ». صاصق  دیاب  لتاق  : » دیوگ یم  موس  ردارب  مهاوخ ». یم  ار  مردپ  ياهبنوخ  : » دیوگ یم  مود  ردارب 

؟ درک ّلح  ناوت 

شسرپ

.« مهاوخ یم  اهبنوخ  مرذگ و  یم  شنوخ  زا  مشخب و  یم  ار  وا  : » دیوگ یم  لّوا  ردارب  تسا . هتشک  یسک  ار  ناشردپ  هک  دنتسه  ردارب  هس 
یم هنوگچ  ار  یقوقح  هلئـسم  نیا  دوش ». صاصق  دیاب  لتاق  : » دیوگ یم  موس  ردارب  مهاوخ ». یم  ار  مردپ  ياهبنوخ  : » دیوگ یم  مود  ردارب 

؟ درک ّلح  ناوت 
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خساپ

دزادرپب و ار  اهبنوخ  هدرک ، هید  تساوخرد  هک  يردارب  هب  دـنک و  صاصق  ار  ردـپ  لتاق  دـناوت  یم  دـنک ، صاصق  دـهاوخ  یم  هک  يردارب 
ـا ضق تا  ـ سای ماک سـ ــ حا تالاؤس )  هب  خساپ  شخب  تسا ( . هدیشخب  ار  هید  مه  صاصق و  ّقح  مه  اریز  تسا ; طقاس  زین  لّوا  ردارب  ّقح 

رد مالـسا  مکح  دشکب . دمع  ریغ  ای  دمع  ار  وا  دوخ  سومان  لام و  زا  عافد  يارب  هناخ  بحاص  دوش و  يا  هناخ  دراو  يدزد  يارب  يدزد  رگا 
یم موکحم  هید  ای  صاصق  هب  هیئاضق  ةوق  طسوت  درف  يزورما  هعماج  رد  ارچ  و  دـننک ؟ یم  موکحم  صاصق  هب  ار  وا  ایآ  تسیچ ؟ لتاق  دروم 

؟ دوش

شسرپ

مالـسا مکح  دشکب . دمع  ریغ  ای  دـمع  ار  وا  دوخ  سومان  لام و  زا  عافد  يارب  هناخ  بحاص  دوش و  يا  هناخ  دراو  يدزد  يارب  يدزد  رگا 
هید اـی  صاـصق  هب  هیئاـضق  ةوق  طـسوت  درف  يزورما  هعماـج  رد  ارچ  و  دـننک ؟ یم  موـکحم  صاـصق  هب  ار  وا  اـیآ  تسیچ ؟ لـتاق  دروـم  رد 

؟ دوش یم  موکحم 

خساپ

ینعی عافد  بتارم  تیاعر  اب  ددرگ  نتـشک  هب  رجنم  دـنچ  ره  دـیامن  عافد  دوخ  سومان  لام و  زا  دراد  قح  ناسنا  دـناسر  یم  راضحتـسا  هب 
ار مجاهم  مجاهت  دنک  تباث  هاگداد  رد  دناوتب  دیاب  یلو  دهدن . ماجنا  لتق  تنوشخ و  اب  تسا  نکمم  رتکبس  راکهار  اب  عافد  ات  دیامن  یعس 
رد نآ  نوماریپ  تائاتفتسا  عافد و  ماکحا  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  دومن . دهاوخ  صاصق  هب  مکح  عرـش  مکاح  هن  رگ  ار و  نتـشیوخ  عافد  و 

. دینک هعجارم  ناتدیلقت  عجرم  تائاتفتسا  لئاسملا و  حیضوت 

همه ایآ  یلک  روط  هب  دراد و  ار  رفاک  مکح  تروص  نیا  رد  دنکب ، باختنا  مالسا  زا  ریغ  يرگید  نید  یلیلد  ره  هب  یناملسم  هک  یتروص  رد  ایآ 
؟ دنتسه رفاک  ناناملسم  ریغ 

شسرپ

یلک روط  هب  دراد و  ار  رفاک  مکح  تروص  نیا  رد  دـنکب ، باختنا  مالـسا  زا  ریغ  يرگید  نید  یلیلد  ره  هب  یناملـسم  هک  یتروص  رد  اـیآ 
؟ دنتسه رفاک  ناناملسم  ریغ  همه  ایآ 

خساپ

ربکا یلع  دیـس  نآرق ، سوماق  ) مالـسا نید  زا  ناملـسم  درف  جورخ  يانعم  هب  حالطـصا ، رد  تسا و  نتـشگزاب  ياـنعم  هب  تغل ، رد  دادـترا 
زا تسا ; هتفر  راک  هب  نآرق  زا  یتایآ  رد  حالطصا ، نیا  تسا . رفک  هب  نامیا  زا  نتـشگرب  و  هیمالـسالا ). بتکلا  راد  ص 79 ، ج 3 ، یشرق ،
يا ... ُهَنوُّبُِحیَو ; ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَـی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  نَع  ْمُکنِم  َّدـَتْرَی  ْنَم  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  َـ َی : " دـیامرفیم هک  هدـئام  هروـس  ۀیآ 54  هلمج ،

ار اهنآ  هک  دروآیم  ار  یتیعمج  دنوادخ  دناسریمن ) ینایز  ادخ  هب   ) ددرگ زاب  دوخ  نییآ  زا  امـش  زا  سک  ره  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک 
ٌِرفاَک َوُهَو  ْتُمَیَف  ِِهنیِد  نَع  ْمُْکنِم  ْدِدَتْرَی  نَمَو  : " دـیامرفیم هرقب  ةروس  ۀیآ 217  رد  زین  و  ... " دـنراد . تسود  ار  وا  زین )  ) نانآ دراد و  تسود 
لاح رد  ددرگرب و  شنییآ  زا  هک  یـسک  ینعی  َنوُدـِل ; َـ اَهِیف َخ ْمُه  ِراَّنلا  ُب  َـ َحْـصَأ َِکئ  ََّـ َلوُأَو ِةَرَِخئ  ْالاَو  اَْینُّدـلا  ِیف  ْمُُهل  َـ َمْعَأ ْتَِطبَح  َِکئ  ََّـ َلْوُأَـف

مالـسا " دوب . دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  Ιو  زود لها  نانآ  و  دوریم ، داب  رب  ترخآ ، ایند و  رد  وا  هتـشذگ )  ) کین لاـمعا  ماـمت  دریمب ، رفک 
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، لمع نیا  هک  ارچ  تسا ; ریگتخـس  رایـسب  دـنروآیم ، يور  رفک  يوس  هب  دـننکیم و  لودـع  سپـس  دـندروآ و  نامیا  هک  یناـسک  دروم  رد 
. تسا تّین  ءوس  رب  لـیلد  ًاـبلاغ  دوـشیم و  بوـسحم  یمالـسا  تموـکح  رب ض ماـیق  یعوـن  ددرگیم و  یمالــسا  ۀـعماج  لزلزت  بجوـم 

هشیدنا يدازآ  بلـس  هدیقع و  لیمحت  تنوشخ و  عون  کی  تسا  نکمم  دنتـسین ، هاگآ  نآ  ياوتحم  زا  هک  اهنآ  يارب  دترم  یـسایس  مکح 
نآ راهظا  مامت  رد  دراد و  نورد  رد  يداقتعا  هک  تسین  یسک  هب  طوبرم  ماکحا  نیا  هک  مینک  هجوت  تیعقاو  نیا  هب  رگا  یلو  ددرگ ; یقلت 
نیا هک  دوشیم  نشور  دـشابن ، تاهبـش  زا  یـشان  وا  دادـترا  دزادرپب و  غیلبت  اـی  راـهظا  هب  هک  دوشیم  لـماش  ار  یـسک  اـهنت  هکلب  هدـماین ، رب 

ص ج 6 ، ینادـمه ، يوسوم  همجرت  ; ییابطابط ، همالع  نازیملا ، ;) درادـن تافانم  زین  هشیدـنا  يدازآ  ۀلئـسم  اب  تسین و  لـیلد  یب  تنوشخ 
دهاوخن یسک  رگا  دیامن و  مادقا  نآ  ساسا  رب  دنک و  رکف  تسا ، دازآ  مالـسا  نید  نتفریذپ  زا  لبق  درف ، ره  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا   .( 623

ریگ نابیرگ  روکذم  مکح  هاگ  نآ  دیورگ ، مالسا  نییآ  هب  رگا  یلو  دریگیمن ; رارق  ربج  متس و  دروم  هجو  چیه  هب  دیارگب ، مالـسا  نید  هب 
یتقو یلو  تسین ، وا  ضرعتم  یسک  هدشن ، ینامزاس  وضع  یصخش  ات  ًالثم  تسا ; سوملم  زین  هعماج  رد  دروخرب  هویش  نیا  دوب . دهاوخ  وا 

ضارعا ناوات  دیاب  دنکیم ، هدافتسا  نآ  تاناکما  زا  هک  روط  نامه  تسا و  هدش  دیقم  نآ  نیناوق  ربارب  رد  درک ، ادیپ  تیوضع  ینامزاس  رد 
زا فلتخم  ياههنوگ  هب  دوخ  یعامتجا  روما  رد  زین  رشب  تسا و  نیتم  ییالقع و  ًالماک  دترم ، ةرابرد  مالـسا  نوناق  نیاربانب  دزادرپب ; زین  ار 

. دراد اهدروخرب  عون  نیا 

؟ دینک نایب  دنهد  مانشد  ار  نیموصعم  6 و  ربمایپ هک  یناسک  نادترم و  ةرابرد  ار  مالسا  مکح 

شسرپ

؟ دینک نایب  دنهد  مانشد  ار  نیموصعم  6 و  ربمایپ هک  یناسک  نادترم و  ةرابرد  ار  مالسا  مکح 

خساپ

یشرق ج ربکایلعدیس  نآرق  سوماق  مالسا  نید  زا  ناملسم  درف  جورخ  يانعم  هب  حالطصا  رد  تسا و  نتشگزاب  يانعم  هب  تغل  رد  دادترا 
ۀیآ 54 هلمج  زا  تسا  هتفر  راک  هب  نآرق  زا  یتایآ  رد  حالطـصا  نیا  تسا  رفک  هب  نامیا  زا  نتـشگرب  و  ۀیمالـسالابتکلاراد )  ص 79 ، ، 3

نامیا هک  یناسک  يا  ... ُهَنوُّبُِحیَو ; ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  نَع  ْمُکنِم  َّدَتْرَی  نَم  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ََّـ َی : " دیامرفیم هک  هدـئام  هروس 
دراد و تسود  ار  اهنآ  هک  دروآیم  ار  یتیعمج  دنوادخ  دناسریمن ) ینایز  ادخ  هب   ) ددرگ زاب  دوخ  نییآ  زا  امـش  زا  سک  ره  دیاهدروآ ،

َِکئ ََّـ َلْوُأَـف ٌِرفاَـک  َوُهَو  ْتُمَیَف  ِِهنیِد  نَع  ْمُکنِم  ْدِدـَتْرَی  نَمَو  : " دـیامرفیم هرقب  ةروـس  ۀـیآ 217  رد  زین  و  ... دـنراد " تـسود  ار  وا  زین )  ) ناـنآ
رفک لاح  رد  ددرگرب و  شنییآ  زا  هک  یـسک  ینعی  َنوُدـِل ; ـَـ اَـهِیف َخ ْمُه  ِراَّنلا  ُب  َـ َحْـصَأ َکـِئ  ََّـ َلْوُأَو ِةَرِخ   ?َ ْـالاَو اَْینُّدـلا  ِیف  ْمُُهل  ـَـ َمْعَأ ْتَِطبَح 

شریذـپ دوب ". دـنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  دـنخزود و  لها  نانآ  و  دوریم ، داب  رب  ترخآ  اـیند و  رد  وا  هتـشذگ   ) کـین لاـمعا  ماـمت  دریمب ،
، دورب رگید  ياهنییآ  يوس  هب  دـنک و  اهر  شریذـپ  قیقحت و  زا  دـعب  ار  مالـسا  نوچمه  ینییآ  هک  یـسک  دـشاب ; قطنم  قبط  دـیاب  مالـسا 

تقیقح كرد  مدع  هابتشا و  هب  ات  تسا  رتهیبش  تنایخ  هئطخت و  هب  وا  تشگزاب  لودع و  نیاربانب  درادن ، یهجوم  حیحص و  هزیگنا  ًالومعم 
(25 دّمحم ،  ) مَُهل َیَْلمَأ  َو  ْمَُهل  َلَّوَس  ُن  َـ َْطیَّشلا يَدُْهلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  اَم  ِدَْعب  ِم  نّ مِهِر  َـ َبْدَأ ََّیَلَع  ْاوُّدَتْرا  َنیِذَّلا  َّنِإ  : " دیامرفیم میرک  نآرق  هکنانچ 
اب ار  نانآ  هداد و  تنیز  ناشرظن  رد  ار  ناشتـشز  لامعا  ناطیـش  دندرک ، قح  هب  تشپ  اهنآ ، يارب  تیاده  ندش  نشور  زا  دعب  هک  یناسک 

ترخآ رب  ار  تسپ  و   ) ایند یگدـنز  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  : " دـیامرفیم لحن  هروس  هیآ 107  رد  و  تسا .  هتفیرف  ینالوط  ياـهوزرآ 
اَم ِدَْعب  ِم  نّ نارمعلآ 86" )  ) َـت ِیَْبلا َنّ ُمُهَءآَجَو  ُّقَح  َلوُسَّرلا  َّنَأ  ْاَّوُدِهَـشَو   " هدرب راک  هب  دترم  هرابرد  نآرق  هک  یتاریبعت  ... " دـنداد . حـیجرت 

تسد مالـسا  اب  هلباقم  تاسدقم و  کته  تجاجل  دانع ، يور  زا  دارفا  هنوگ  نیا  هک  تسا  نیا  ةدنهد  ناشن  (، 25، دّمحم  ) يَدُْهلا ُمَُهل  َنَّیَبَت 
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هب مالـسا  يدوبان  دـصق  هب  نانآ  دـش ، دایز  نیدـترم  ددـع  یتقو  هک  تسا  ّهدر  لها   ) مالـساردص ثداوح  نآ  دـیؤم  دناهتـشادرب و  نید  زا 
ثارتلاأیحاراد ، 353 ص 344 ـ  نسح ج 1 ، میهاربا  نسح  رتکد  مالسا  خیرات  ر.ك  .) دندش گنج  دراو  ناناملـسم  اب  هدرک و  هلمح  هنیدم 

راـکنا دنـشابن  لـیام  زور  ره  دـننک و  یفرعم  ناملـسم  ار  دوخ  دنـشاب  لـیام  زور  ره  دوش  هداد  هزاـجا  دارفا  هب  رگا  نآ  رب  هوـالع  یبرعلا ) 
دیدرگ و دهاوخ  زاب  اهنآ  يدایا  لماوع و  نانمشد و  ذوفن  هار  دش و  دهاوخ  یشالتم  مه  زا  مالـسا  روشک  یلخاد  ههبج  يدوز  هب  دنیامن ،
رد دیورب  : ) دنتفگ دوهی ) زا   ) باتک لها  زا  یعمج  : " دیامرفیم میرک  نآرق  هکنانچ  دمآ ; دهاوخ  دیدپ  یمالـسا  هعماج  رد  جرم  جره و 

." دندرگ زاب  دوخ ) نییآ  زا   ) اهنآ دیاش  دیوش ; رفاک  زور  نایاپ  رد  دـیروایب و  نامیا  زور  زاغآ  رد  هدـش  لزان  نانمؤم  رب  هچنآ  هب  رهاظ )
دوش هتشک  دترم  هک  تسا  هداد  روتسد  اهداسف  اههنتف و  نینچ  نتخاس  نکهشیر  يریگشیپ و  تهج  مالـسا  سدقم  نییآ  نارمعلآ 72 .) )

نیاربانب دننکن . يزاب  ادخ  بتکم  اب  ناضرغم  ددرگن و  موش  ثداوح  نینچ  شوختـسد  وا  باتک  نییآ و  مالـسا و  تموکح  نید و  ماظن  ات 
يدایا اب  هزرابم  یمالسا و  تموکح  نید و  ياقب  ۀیاس  رد  هک  نارگید  قوقح  ظفح  يارب  هدش و  بکترم  دترم  هک  یمرج  رطاخ  هب  مالسا 

( دـترم تازاجم   ) مکح نیا  تسا و  هتفرگ  رظن  رد  دـترم  يارب  ار  سبح و )... ای  مادـعا   ) يرفیک نینچ  دوشیم ، لـصاح  هناـگیب  لـماوع  و 
یـسک  ) يرطف دترم  نایم  مالـسا  هک  مینک  يروآدای  تسا  مزال  نایاپ  رد  درادن . هدیقع  يدازآ  نیدلا و  یف  هارکإ  " ال  هیآ اب  یتافانم  چـیه 
ماگنه هب  وا  ردام  ردپ و  هک  یـسک   ) یّلم دترم  تسا و  هتـشگرب  مالـسا  زا  مالـسا  لوبق  زا  سپ  هدش و  دـلوتم  ناملـسم  ردام  ردـپ و  زا  هک 

هتـشاذگ قرف  دترم  نز  دترم و  درم  نیب  نینچمه  هتـشگرب و  نآ  زا  سپـس  هتفریذپ  ار  مالـسا  ًادـعب  وا  دـناهدوبن و  ناملـسم  شاهفطن  داقعنا 
هبوت مالـسا  هب  تشگزاب  مدع  تروص  رد  دشاب ، یّلم  دترم  رگا  یلو  دوشیم ; مادعا  طرـش  دیق و  نودب  دشاب ، يرطف  دترم  رگا  درم  تسا 

زا رتالاب  بتارم  هب  يرطف  دترم   ) تسا هدوب  ناملسم  ًاتلاصا  هک  يدرف  دادترا  ررض  هک  دشاب  نیا  رطاخ  هب  دیاش  توافت  نیا  دوشیم . هتشک 
نهذ رکف و  يور  دنمورین ، يوق و  تاطابترا  نتـشاد  رطاخ  هب  لوا  درف  تسا  هدش  ناملـسم  سپـس  هدوب  ناملـسم  ریغ  هک  تسا  هناگیب  درف 

رد دنک ; تیلاعف  مایق و  مالسا  تموکح  دض  رب  دناوتیم  رتهب  دراذگب و  یفنم  رثا  دناوتیم  رتشیب  نامیالا  فیعض  یمالـسا و  ياههداوناخ 
تهج نیا  هب  دیاش  مه  نآ  دوشیمن و  هتشک  مالـسا  رد  یّلم  هچ  يرطف و  هچ   ) دترم نز  اّما  تسا  رتمک  نآ  زا  مود  درف  یفنم  رثا  هک  یلاح 

هب رتدوز  هچ  رگا  دریگیم و  رارق  ریثأت  تحت  رتدوز  راشرـس ، فطاوع  نتـشاد  رثا  رب  اّما  تسا  لـماک  ناـسنا  کـی  دـنچ  ره  نز  هک  دـشاب 
رثا رب  هک  يدرف  دناهدومرف : زین  اهقف  زا  ناققحم  زا  یخرب  نینچمه  ددرگیم . زاب  قح  يوس  هب  مه  رتدوز  دوشیم ، هدیشک  يرکف  فارحنا 

ماـکحا زا  یخرب  اـت  هدـش  ثعاـب  هتفرگ و  دوخ  هب  راـکنا  تروص  مکمک  هدـش  ادـیپ  وا  لد  رد  یتاهبـش  لـطاب  هورگ  اـب  طاـبترا  ساـمت و 
زین يدرف  روط  نیا  ددرگیم ، زاـب  قح  شوغآ  هب  ًاروف  دوش ، لـیاز  وا  ۀهبـش  رگا  هک  تسا  ياهنوـگ  هب  یلو  دـنک ، راـکنا  ار  نید  يرورض 

ةورعلا کسمتسم  أدهـشلادیس /  ۀسـسؤم  تاراشتنا  ، 260 یناحبس ص 255 ـ  رفعج  داتـسا  اهخـساپ ، اهـشسرپ و  ر.ك  دوشیمن (. هتـشک 
ص يزاریش ج 2 ، مراکم  هللاتیآ  هنومن  ریسفت  فرشا /  فجن  هعبارلا  ۀعبطلا  ، 384 ص 378 ـ  میکح ج 1 ، ییابطابط  نسحمدیس  هللاتیآ 

هسسؤم ، 347 ص 342 ـ  ییابطابط ج 2 ، همالع  نازیملا  ۀیمالـسالا /  بتکلاراد  ، 427 421 و ص 426 ـ  ص 418 ـ  281 و ج 11 ، 278 ـ 
نیموصعم هب  ناگدنهد  مانشد   ( " ۀیمالسالا بتکلاراد  ، 108 ص 107 ـ  یشرق ج 6 ، ربکایلعدیس  نآرق  سوماق  نایلیعامـسا /  یتاعوبطم 

سجن جراوخ  تسا و  هدرک  لولح  وا  رد  ادـخ  دـنیوگب  ای  هدـناوخ  ادـخ  ار  همئا  زا  یکی  هک  یناسک   ) ناـیلاغ راـفک و  دـننامه  بصاون  اـی 
هب هدنهد  مانـشد  نیـسردم )  ۀـعماج  ص 84ـ85 ، دـیلقت ;ج 1 ، مظعم  عجارم  زا  رفن  هدزاود  ياواـتف  عجارم  لـئاسملا  حیـضوت  .) دنـشابیم

نمؤم دوخ و  يوربآ  ناـج و  رب  هک  یتروـص  رد  هدنونـش  رب  هدـنهد  مانـشد  صخـش  نتـشک  تسا  لـتق  هب  موـکحم  راـهطا : همئا  6 و  ربمایپ
نمؤـم دوخرگیمـشچ و  لاـم  نتفر  نیب  زا  رب  رگا  هنوـگ  نیمه  تسین  زیاـج  وا  نتـشک  سرت  تروـص  رد  تـسا و  بـجاو  دـسرتن  يرگید 
موصعم ماما  زا  ةزاجا  لتق  ۀنیمز  ندوب  مهارف  تروص  رد  و  دشابیمن . بجاو  هدنونش  رب  صخش  نآ  لتق  مه  زاب  دشاب  هتشاد  سرت  يرگید 
ًاصوصخ دشابیم  لتق  نیموصعم  رگید  دننامه  زین   3 ارهز ۀمطاف  هب  هدنهد  مانـشد  صوصخ  رد  يوق  لوق  و  دشابیمن . مزالماما  بئان  ای  و 

، دودـحلا باتک  ص 476ـ477 ، ج 2 ، ینیمخ ،  ماــما  هلیــسولاریرحت  ر.ك  .) ددرگرب  6 ربماـیپ هب  تناـها  هب  ناـشیا  هب  تناـها  هک  یناـمز 
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 ( لوا عرف  ماکحا ـ  فوذقملاو ـ  فذاقلا  یف  لوقلا  فذقدح 

تسا هدش  یفرعم  هنوگچ  مالسا  رد  مادعا  تسیچ  مادعا  دروم  رد  میرک  نآرق  مالسا و  رظن 

شسرپ

تسا هدش  یفرعم  هنوگچ  مالسا  رد  مادعا  تسیچ  مادعا  دروم  رد  میرک  نآرق  مالسا و  رظن 

خساپ

 ، مادـعا ناهانگیب و"  نوخ  هلأسم  رد  دـنکیم ، لابند  هبناج  همه  یـسررب  ینیبعقاو و  اب  ار  لئاسم  دروم  ره  رد  مالـسا  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
صاصق و رب  هیکت  طقف  " دوهی ،  " هدش فیرحت  نییآ  نوچ  مه  هن  تسا  هتـشاد  نایب  يوردنک  يوردنت و  هنوگره  زا  رود  ار  بلطم  قح  زین 

یلوا تسا و  تئرج  هیام  یمود  اریز  دیامنیم ، هیصوت  دوخ  ناوریپ  هب  ار  هید  ای  وفع  هار  طقف  ینونک  تیحیـسم   " دننام هن  دنکیم و  مادعا 
وفع مکح  نآ  لیدعت  يارب  هداد و  رارق  صاصق  هتخیر  قحان  هب  نوخ  دروم  رد  ار  یلـصا  مکح  اذل  تسا  ییوجماقتنا  تنوشخ و  لماع  زین 

.1 دـننک : ارجا  ار  مکح  هس  زا  یکی  لـتاق  ربارب  رد  دـنراد  قـح  لوـتقم  أـیلوا  رتنـشور  تراـبع  هب  تسا  هدرک  رکذ  مـکح  نـیا  راـنک  رد  ار 
انعم رپ  رایـسب  هاتوک و  هلمج  کـی  رد  میرک  نآرق  اـهبنوخ . نتفرگ  اـب  ندرک  وفع  اهبنوخ 3 . نتفرگ  نودـب  ندرک  وفع  ندرک 2 . صاصق 
هرقب  ) نوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِب  َـ َْبل  ?َ ْالا ِیلْوُأ  ََّـ ٌةَوَیَح َی ِصاَصِْقلا  ِیف  ْمَُکل  َو  : " دیامرفیم وگزاب  صاصق  ۀلأسم  ۀنیمز  رد  ار  تالاؤس  زا  يرایـسب  خساپ 
مکح هک  نیا  رب  دراد  تلالد  قوف  ۀیآ  " دینک ، هشیپ  اوقت  امش  ات  درخ ، نابحاص  يا  تسا  یگدنز  تایح و  صاصق  رد  امش ، يارب  و  ( 179

زا تسا  اهناسنا  یگدنز  تایح و  يوس  هب  ياهچیرد  هکلب  درادن ، ییوجماقتنا  ۀبنج  هجو  چیه  هب  لتق  دروم  رد  یمالـسا  صاصق  مادـعا و 
تینما ساـسحا  لدگنـس  دارفا  تشادـن و  دوـجو  هجو  چـیه  هب  مادـعا  صاـصق و  مکح  رگا  اریز  تـسا  هعماـج  تاـیح  نماـض  وـس  کـی 
تعرـس هب  تیانج  لتق و  رامآ  هدش  وغل  یلک  هب  مادعا  هک  ییاهروشک  رد  هک  هنوگنامه  داتفایم ، رطخ  هب  هانگیب  مدرم  ناج  دندرکیم ،

زا و  دنکیم . لرتنک  درادیم و  زاب  يدایز  دح  ات  یـشکمدآ  رکف  زا  ار  نارگید  اریز  تسا  ناسنا  تایح  ۀیام  رگید  يوس  زا  تسا  هتفر  الاب 
نآ لتق و  دنچ  هیام  لتق  کی  هاگ  هک  یلهاج  ياهتنس  دریگیم و  ار  یپ  رد  یپ  ياهلتق  ولج  يربارب  يواست و  موزل  رطاخ  هب  موس  يوس 

محازم و دارفا  ندرب  نیب  زا  هک  دـیامنیم ، نشور  هـیآ  نـیا  رد  تـقد  دـهدیم . ناـیاپ  دـشیم ، يرتـشیب  ياـهلتق  هیاـم  دوـخ  ۀـبون  هـب  زین 
نیب زا  ندرک و  عطق  دننامه  عامتجا  رد  دساف  زیرنوخ و  دارفا  ندرب  نیب  زا  تسا  عامتجا  لماکت  دشر و  يارب  هلیـسو  نیرتهب  هاگ  كانرطخ 
للم ایند و  مومع  يارب  ار  صاصق  مادعا و  مکح  مالـسا  درک . عطق  ار  نآ  دـیاب  لقع  مکح  هب  هک  تسا  رـضم  محازم و  ۀـخاش  وضع  ندرب 
یفاک تایقرت  هب  یعاـمتجا  تیبرت  یقـالخا و  رظن  زا  هک  یتلم  ره  بیترت  نیا  هب  درادـن ; ینیعم  تلم  دارفا و  هب  صاـصتخا  هدرک و  عیرـشت 
هرقب  ) َـن َسْحِِإب ِْهَیلِإ  ٌءآَدَأ  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ُعاَّبِتاَف  ٌْءیَش  ِهیِخَأ  ْنِم  ُوَهل  َیِفُع  ْنَمَف  : " ۀیآ هک  دنکیم  لمع  وفع "  " مکح هب  ًاعبط  دنشاب ، هدش  لئان 

هدیدنسپ هار  زا  دیاب  ددرگ [ اهبنوخ  هب  لیدبت  وا  صاصق  مکح  و   [ دریگ رارق  وفع  دروم  دوخ  ینید   [ ردارب هیحان  زا  یـسک  رگا  سپ  ( 178
رظان زین  ." دزادرپب ، لوتقم  یلو  هب  ار  هید  یکین  هب  زین  لتاق  و  دریگب [ رظن  رد  ار  هدننک  تخادرپ  لاح  هید  تخادرپ  زرط  رد  و   [ دنک يوریپ 

رد صاصق  مکح  هب   " دیاب دنیامنیم ، نارفک  ار  یهلا  ياهتمعن  دنتـسه و  قالخا  طاطحنا  ياراد  هک  ییاهتلم  یلو  تسا  بلطم  نیا  هب 
بوسحم تلیـضف  هشیمه  تبحم  تفأر و  زا  هدافتـسا  مالـسا  رظن  زا  تسا  زئاج  اهنآ  قح  رد  مه  وفع  لاح  نیع  رد  یلو  درک  لمع  اهنآ 

ضرع ناج و  رب  فاحجا  يدـعت و  هنوگره  زا  هک  شکرـس  لدگنـس و  یناـج و  مدآ  دروم  رد  تمحر  سح  ندرب  راـکب  هکلب  دوشیمن ;
عـضو لالتخا  بجوم  دراوم ، مامت  رد  سح  نیا  ندرب  راکب  رگید  فرط  زا  تسا  حلاص  دارفا  ةرابرد  ملظ  دـنکیمن ، يراذـگورف  نارگید 

عامتجا و یمومع  تایح  ظـفح  صاـصق  زا  فدـه  نینچمه  دوب . دـهاوخ  تلیـضف  نتفر  نیب  زا  تیناـسنا و  كـاله  یعاـمتجا و  یگدـنز 
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زرط ًابلاغ  هک  ینونک  ياهنادنز  مه  نآ  دشاب ـ . هتشاد  یهجوت  لباق  رثا  دناوتیمن  نادنز  ًاملـسم  تسا  تایانج  لتق و  رارکت  زا  يریگـشیپ 
رد لـیلد  نـیمه  هـب  تـسا ، ـ  نادـنز  زا  جراـخ  رد  اـهنآ  راـب  تقـشم  تـسپ و  یگدـنز  زا  رتـهب  یلیخ  مرجم  راـکتیانج و  دارفا  یگدـنز 
رد دارفا ، ینادـنز  مکح  رگا  صوصخ  هب  هتفرگ  ینوزف  تیاـنج  لـتق و  راـمآ  یهاـتوک  تدـم  رد  هدـش  وغل  مادـعا  مکح  هک  ییاـهروشک 

ریـسفت ر.ك  .) دـننزیم تیانج  هب  تسد  رتتحار  یلایخ  رتهدوسآ و  يرکف  اب  ناراـکتیانج  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  یگدوشخب  ضرعم 
هللا تیآ  همجرت  ییابطابط ،  همالع  نازیملا  ریسفت  ۀیمالـسالا /  بتکلاراد  ص 606ـ610 ، نارگید ج 1 ، يزاریـش و  مراکم  هللا  تیآ  هنومن 

 .( ییابطابط همالع  يرکف  یملع و  داینب  رشن  ص 621ـ627 ، يزاریش ج 1 ، مراکم 

؟ دراد يرظن  هچ  مادعا  دروم  رد  دنوادخ 

شسرپ

؟ دراد يرظن  هچ  مادعا  دروم  رد  دنوادخ 

خساپ

تـسا هدمآ  ندرک  تسدیهت  نتـشک و  ندرب  نیب  زا  نتخاس  دوبان  ندینادرگ  تسین  يانعم  هب  ع د،م و   ) هشیر زا  لاعفا  باب  ردصم  مادـعا 
زا مادـعا  دـشابیم . صاخ  ياهمرج  باکترا  يارب  گرم  تازاجم  يانعم  هب  مادـعا  حالطـصا  رد  و  مادـعا ).   " هژاو ادـخهد ، هماـن  تغل  )

هدـئام  ) ندزراد بلـص =  نتـشک و"  لتق =   " تفای تسد  اههژاو  نیا  لیذ  نآ  ثحاـبم  هب  ناوتیم  هک  تسا  ینآرق  حرـصم  ریغ  ياـههژاو 
راک هب  فهک 20 و )... ، 91 دوه ،  ) ندرک راسگنـس  مجر =  میهاربا 14 ) هرقب 49 ،  ) ندز ندرگ  ندیربرـس  حبذ =  فارعا 124 و )... ;  33

یـصاخ نییآ  هب  صاصتخا  مادـعا  تازاجم  دراد . ینالوط  رایـسب  یخیرات  ۀـقباس  مئارج  یخرب  باکترا  تازاجم  ناونع  هب  مادـعا  نتفرگ 
رد ار  تازاجم  نیا  زین  مالسا  نید  دوشیم . ارجا  ییاهتوافت  اب  ایند  ياهروشک  همه  رد  تسا و  هدوب  لومعم  فلتخم  نایدا  رد  هتـشادن و 

یعامتجا تاکرب  عفانم و  ياراد  دوشیم ، یـسک  گرم  یتسین و  بجوم  هک  نآ  رهاظ  مغر  هب  مادعا  هک  ارچ  تسا  هتفریذپ  یمئارج  دروم 
هرقب ") َنوـُقَّتَت ْمُـکَّلََعل  َـِب  َْبل  ?َ ْـالا ِیلْوُأ  ََّـ ٌةَوَـیَح َی ِصاَـصِْقلا  ِیف  ْمَُـکل  َو   " تـسا نآ  تمالــس  یعاـمتجا و  تاـیح  نماــض  هـلمج  زا  یناوارف 

ص نارگید ج 1 ، يزاریـش و  مراـکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  نیـسردم /  ۀـعماج  ص 434 ، ییاـبطابط ج 1 ، همـالع  نازیملا  ر.ك  () 179
لباق هشیدنا  ياراد  ياهناسنا  يارب  اهنت  مادعا  یشخب  تایح  هک  تسا  نآ  ۀناشن  بابلالا  یلوا   " هب باطخ  ۀیمالـسالا )  بتکلاراد  61ـ66 ،

هناملاظ مادعا  تسا  هتسناد  یناسنا  ۀعماج  یگـشیپاورپ  يارب  ياهنیمز  ار  مکح  نیا  يارجا  زین  نوقتت  مکلعل   " هیآ نایاپ  تسا  كرد  مهف و 
أیبنا مادعا  دننام : قح ;  هب  ان   " مادعا مینکیم 1 . دروخرب  عون  ود  هب  مادعا  نوماریپ  تایآ  یسررب  رد  قح  هب  هنالداع و  مادعا  قح و  هب  ان  و 

.2 جورب 4ـ8 ) یهلا  نالوسر  ادـخ و  هب  ناگدـنروآ  ناـمیا  نتـشک  نارمعلآ 21 ،)  ) تلادـع قح و  هب  ناگدـننک  توعد  لـتق  هرقب 61 ،) )
رد مادعا  قحتسم  ياهمرج  عاونا  هرقب 178 و 179 )  ) يو تیانج  لباقم  رد  سفن  صاصق  ناونع  هب  لتاق  لتق  مادعا و  دننام : قح  هب  مادعا 

دادترا و دـننام : يداقتعا  ياههنتف  هب  رجنم  ياهمرج  . 1 درک : میسقت  هورگ  هس  هب  ناوتیم  ار  مادعا  بجوتـسم  ياهمرج  يدنبهتـسد  کی 
، دنزاس شیوخ  دننام  دنناشکب و  رفک  هب  ار  نانمؤم  ات  دـنددص  رد  هک  دـنادیم  ریذـپانتیاده  یناهارمگ  ار  ناقفانم  نآرق  قافن  كرش 2 .

لتق هب  ار  نانآ  دنـشکن  تسد  اـههنتف  زا  هک  یتروص  رد  اـت  تسا  هداد  روتـسد  هتـشاد و  رذـح  رب  ناـنآ  اـب  یتسود  زا  ار  ناـنمؤم  ور  نیا  زا 
مدرم يارب  تشحو  بعر و  داجیا   ) هبراحم هرقب 178 )  ) سفن لتق  دننام  یعامتجا  ياههنتف  هب  رجنم  ياهمرج  . 3 88 و 89 ) أسن ، .) دنناسرب
هدشن حیرصت  یسنج  مئارج  يارب  مادعا  تازاجم  هب  میرک  نآرق  رد  هچرگ  یسومان  یسنج و  ياهمرج  هدئام 33 و 34 )  ) نیمز رد  داسف  و 

هنصحم يانز  نوچ  ییاهمرج  نیبکترم  لوصا  رب  عورف  در  باب  زا  هنیمز و  نیا  رد  هدراو  تایاور  زا  يریگهرهب  اب  اهقف  نارسفم و  اما  تسا 
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. دناهتسناد مادعا  قحتسم  ار  طاول  فنع و  هب  زواجت 

یتلادـعیب و یعون  نیا  ایآ  دومرف ، نایب  هدرب  لباقم  رد  ار  هدرب  دازآ و  لباقم  رد  ار  دازآ  ناسنا  صاصق  هک  هرقب  ةروس  تایآ  هب  هجوت  اب 
تسین یناسنا  هرهوج  ندرمش  شزرایب 

شسرپ

یتلادـعیب و یعون  نیا  ایآ  دومرف ، نایب  هدرب  لباقم  رد  ار  هدرب  دازآ و  لباقم  رد  ار  دازآ  ناسنا  صاصق  هک  هرقب  ةروس  تاـیآ  هب  هجوت  اـب 
تسین یناسنا  هرهوج  ندرمش  شزرایب 

خساپ

رظن زا  هک  اج  نآ  ات  دـیامن ، أیحا  ار  ناـنآ  یناـسنا  تیـصخش  اـت  تسا  هداد  ماـجنا  یعیـسو  تامادـقا  ناـگدرب  قوقح  ياـیحا  يارب  مالـسا 
مُکَمَرکَا َّنِا  : " دـنادیم اوقت "  " ار یناسنا  شزرا  رایعم  اهنت  تسا و  هدادـن  رارق  دازآ  دارفا  ناگدرب و  نایم  یتوافت  چـیه  یناسنا  تیـصخش 

هنوگ همه  دـهدیم ، هزاجا  ناگدرب  هب  اذـل  تسامـش "  نیرتاوقت  اب  دـنوادخ  دزن  امـش  نیرتیمارگ  یلو  تارجح 13 )  ) مُکغ ـ قتَا ِهّللا  َدـنِع 
رـصع رد  دنوش . راد  هدهع  ار  تواضق  مهم  ماقم  دـهدیم ، هزاجا  ناگدرب  هب  هک  اج  نآ  ات  دـنوش ، راد  هدـهع  ار  یعامتجا  مهم  ياهتسپ 
مالسا رد  دشیم . راذگاو  هدش  دازآ  ناگدرب  ای  ناگدرب  هب  رگید  ساسح  ياهتسپ  ات  هتفرگ  رگشل  یهدنامرف  مهم  تاماقم  زا  زین   9 ربمایپ
میهـس کیرـش و  دوخ  نابحاص  یگدنز  رد  اراهنآ  یتح  هک  اج  نآ  ات  تسا  هدش  دراو  ناگدرب  اب  ارادم  قفر و  ةرابرد  يدایز  تاروتـسد 
ۀبترم زا  هدـش و  نیهوـت  هدرب  ماـقم  هب  هک  تسین  نیا  نآ  تلع  دوـشیمن ، صاـصق  هدرب  ناـسنا  لـتق  ربارب  رد  دازآ  ناـسنا  رگا  تسا  هدرک 

ًابلاغ تسا  یعامتجا  ماکحا  يرـس  کی  یلام  يداصتقا و  لئاسم  اریز  تسا  دازآ  نوخ  زا  رتگـنرمک  وا  نوخ  اـی  هدـش و  رترود  تیناـسنا 
نیمأت هک  ارچ  دنتـسه ، رادروخرب  رتشیب  یلام  ریثأت  رتشیب و  تیلوئـسم  زا  دوخ  هداوناخ  ناگدرب و  دوخ و  لیاسم  نیمأت  رد  دازآ  ياهناسنا 

نز ناـگدرب و  هب  يداـیز  تراـسخ  دوـش ، صاـصق  درف  نیا  رگا  تسا  دازآ  درف  ةدـهع  هب  وا  ةداوناـخ  رگید و  ناـگدرب  جراـخم  هـنیزه و 
نیا زا  تسا و  هدرک  ار  دارفا  همه  قوقح  تیاعر  دازآ ، درم  دروم  رد  دوخ ، صاصق  مدـع  نوناق  اب  مالـسا  اذـل  دوشیم ، دراو  وا  نادـنزرف 

دهدیمن هزاجا  زگره  تسا و  هدرک  يریگولج  دوشیم ، دراو  رگید  ناگدرب  هداوناخ و  کی  هب  هک  یندوشخبان  ۀبرـض  يداـصتقا و  ءـالخ 
ایند زا  رگا  دبع "  " هک یلاح  رد  دوش . لامیاپ  هتفرگ  رارق  صاصق  دروم  هک  یـصخش  رطاخ  هب  رگید ، دارفا  قوقح  يواست ،   " ظفل ۀناهب  هب 

مراکم هّللا  تیآ  همجرت  ییابطابط ،  همالع  نازیملا  ریـسفت  ر.ك  دوش (. لامیاپ  رگید  دارفا  قوقح  ات  تسین  وا  جراـخم  تحت  یـسک  دور ،
ص نارگید ج 1 ، يزاریـش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  ییابطابط /  همالع  يرکف  یملع و  داینب  رـشن  ، 627 ص 621 ـ  يزاریش ج 1 ،

 ( ۀیمالسالا بتکلاراد  ص 420 ، ج 21 ، ، 610 608 ـ 

ناوت یناج  دوخ  دناهدیدن و  چیه  ار  یناج  هلقاع  یهاگ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یناج  هلقاع   " يوس زا  ضحم  ییاطخ   " لتق رد  هید  تخادرپ  ایآ 
تسا راگزاس  القع  نیناوق  تلادع و  اب  دراد ، ار  هید  تخادرپ 

شسرپ

یناج دوخ  دـناهدیدن و  چـیه  ار  یناج  هلقاع  یهاگ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یناج  هلقاع   " يوس زا  ضحم  ییاـطخ   " لـتق رد  هید  تخادرپ  اـیآ 
تسا راگزاس  القع  نیناوق  تلادع و  اب  دراد ، ار  هید  تخادرپ  ناوت 

خساپ
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نآ زا  يداعبا  هب  لیذ  رد  هک  تسا  هلقاع  هب  طوبرم  لیاسم  دـسریم ، رظن  هب  هدـش  باسح  یلو  بیجع  تاید  باب  رد  هک  یلیاسم  هلمج  زا 
لتق هب  ًانایحا  هک  یتامدقم  ماجنا  رب  هن  هتشاد و  لتق  رب  میمـصت  هن  یناج  هک  تسا  ییاج  هلقاع  هید  دروم  هلقاع  هید  دروم  دوشیم : هتخادرپ 

. دوش یـسک  نتـشک  هب  رجنم  دوش و  باترپ  نیـشام  خرچ  ریز  زا  یگنـس  یگدننار  ماگنه  هک  نیا  دننام  تسا  هدرک  مادـقا  دوشیم  یهتنم 
عبانم رد  جراوخ  تسا و  هتخانـشان  یهیقف  هک  مصا  زج  هب  دـنراد  رظن  قافتا  هلأـسم  نیا  رد  تنـسلها  هعیـش و  ياـهقف  همه  اـملع  هاگدـید 
کش ياج  هک  تسا  هدیسر  تیاور  هرابنیا  رد  يدح  هب  زین  تیبلالآ )  هسـسؤم  یلماع ج ص 161ـ403 ، رح  خیش  هعیـشلا  لئاسو  ییاور 
ماظن  ) هلقاع هید  مکح  عوضوم  نوچ  هک  دناهتـشادنپ  هلقاع  هید  مکح  هب  ناعذا  اب  رـضاح  لاح  رد  یخرب  اهتنم  دـنامیمن ; یقاب  ياههبـش  و 

هید هلأسم  تسا 1 . هشقانم  لباق  ریز  ياهلیلد  هب  اعدا  نیا  دش . دهاوخن  يراج  رـضاح  لاح  رد  مکح  نیا  هتفای  رییغت  مالـسا  ردص  ياهلیبق 
تخادرپ هلقاع  هید  رد  هک  نیا  هلمج  زا  دراد . ياهدمع  ياهتوافت  تیلهاج  رد  اهبنوخ  تخادرپ  دهعت  اب  هدش  عضو  مالـسا  رد  هک  هلقاع 

هچرگ هک  نآ  لصاح  دندوب . نآ  تخادرپ  هب  فظوم  هلیبق  دارفا  همه  تیلهاج  نامز  رد  اّما  تسا  هدش  راذگاو  ردپ  زا  درم  ناگتسب  هب  هید 
همئا نآ  زا  سپ  ومرکا  ربمایپ  هک  ینامز  رد  . 2 داد . ياهدمع  تارییغت  نآ  رد  مالـسا  اّما  تشاد  دوجو  زین  تیلهاج  نامز  رد  هید  تخادرپ 
دوب موسرم  زاجح  رد  هک  ياهلیبق  ياهفیاط و  ماظن  ناـمز  نآ  مور  ناریا و  دـننام  یقطاـنم  رد  دـندرک ، عیرـشت  هلقاـع  يوس  زا  ار  هید  مکح 

نآ زا  بارعا  هک  یماگنه  رد  . 3 دشیم . هراشا  نآ  هب  دیاب  دوب ، هدـش  أضما  ياهلیبق  ماظن  ساسا  رب  اهنت  مکح  نیا  هچنانچ  تشادـن  دوجو 
روضح زین  همئا  هک  نامز  نآ  رد  و  دشیم . ارجا  مکح  نیا  دـندش ، رقتـسم  هدـش  حـتف  فلتخم  ياهروشک  رد  دـنتفر و  نوریب  ياهلیبق  ماظن 

هک دنتسه  ینادرم  هلقاع  هک  تسا  نآ  فورعم  تسا  فالتخا  تسیک  هلقاع  هک  نیا  رد  تسیک  هلقاع  دوبن . عوضوم  رییغت  زا  یثحب  دنتـشاد 
هید میـسقت  یلام و  نکمت  غولب  هلقاع  يوس  زا  هید  تخادرپ  رد  اههدازردارب . اهومع و  ناردارب  دننام  دنراد ، طابترا  ناسنا  اب  ردپ  قیرط  زا 

، رطاف ;) َيَرْخُأ َرْزِو  ٌةَرِزاَو  ُرَِزت  َو َال   " میرک نآرق  تایآ  یهقف و  دعاوق  رظن  زا  مکح  نیا  عیرشت  ياهتمکح  تسا  طرش  ددعت  تروص  رد 
صیصخت هدعاق  نیا  يویند  روما  رد  یللع  هب  یهاگ  اهتنم  تسا  شیوخ  ياهراک  بقاوع  لوئـسم  یـسک  ره  هک  تسا  نیا  هیلوا  لصا  ( 18

رد يراکمه  نواعت و  هب  مالـسا  يراکمه  نواعت و  . 1 زا : تسا  ترابع  هلقاع  يوس  زا  هید  تخادرپ  يارب  ییاـهتمکح  یخرب  دروخیم .
رارق نادـنمتورث  لاوما  رد  نامورحم  يارب  هک  یقوقح  رد  ار  يراکمه  نیا  ریظن  تسا  هداد  يدایز  تیمها  یعامتجا  طـباور  يویند و  روما 

ات هدـش  هداد  زین  ضحم  ییاطخ  لـتق  رد  روتـسد  نیا  تاـیراذ 19 )  ;) ِموُرْحَْملا َو  ِلغآَّسّلِل  ُّقَح  ْمِِهل   َ َْومَأ َِّیف  َو  ; " دـید ناوـتیم  هدـش  هداد 
ياهدارا دـصق و  نیرتکچوک  نآ  ندروآ  دـیدپ  رد  زگره  هک  دـش  یتیاـنج  باـکترا  راـچد  اـطخ  هار  زا  هداوناـخ  دارفا  زا  یکی  هچناـنچ 

يایند رد  هک  تسا  همیب   " هیبش هلقاع  هید  لباقتم  نماضت  . 2 دوشن . طقاس  یتسه  زا  وا  ات  دنیاشگب  یناج  راک  زا  ياهرگ  لیماف  دارفا  هتشادن 
ياهتراسخ ربارب  رد  یـصاخ  هورگ  ای  مدرم  مومع  تکراشم  همیب  هفـسلف  مینادیم  تسا و  هداد  شـشوپ  ار  مدرم  یگدـنز  رـسارس  زورما 

لباق ریغ  نیگنـس و  يردـق  هب  تسا  نکمم  دـهد ، خر  نیعم  عضوم  کی  رد  ياهثداـح  هک  یماـگنه  اریز  تسا  فلتخم  ثداوح  زا  یـشان 
راشف میسقت  لباقتم و  نماضت  همیب  هفسلف  هک  نآ  لصاح  دناشنب . هایس  كاخ  رب  هدرک و  طقاس  یتسه  زا  یلک  هب  ار  فرط  هک  دشاب  لمحت 

ار لیماف  ياضعا  یگتسبمه  نمض  رد  هک  دیآیم  باسح  هب  یلیماف  همیب  کی  زین ، هلقاع  هید  تسا  يرایسب  هورگ  رب  ثداوح  تالکـشم و 
هل نم   " فورعم لاثم  قادصم  هب  دراد . دوجو  هلقاع  هید  ثرا و  نایم  طابترا  یعون  هک  دننآرب  ياهدع  هلقاع  ۀـید  ثرا و  . 3 دنکیم . رتشیب 

، دنربیم هرهب  ثرا  زا  یتمحز  چیه  نودـب  هثرو  هک  نانچ  مه  دزادرپب " زین  ار  تراسخ  دـیاب  دربیم  ياهدـیاف  هک  یـسک  مرغلا  هیلعف  منغلا 
هعیـشلا لیاسو  ر.ك  .) دـنادیم هید  تخادرپ  نماض  ار  ناربثرا  اـهتیاور  یخرب  رد  هک  ناـنچ  دنـشاب ; میهـس  زین  هید  تخادرپ  رد  دـیاب 

تـسا هدـش  ظاحل  زین  نآ  تخادرپ  رد  یگدـنرادزاب  اّما  دراد  ار  یگدـننک  ناربج  مکح  دـنچ  ره  هید  هدـنرادزاب  رثا  . 4 ص 397 ). نامه 
هک نیا  هب  هجوتاب  . ) دنکیم شرافـس  طایتحا  هب  ار  رگیدـمه  دنکیرـش  یناج  هید  ناربج  رد  دـندیمهف  ناگتـسب  هک  یماگنه  تسا  یهیدـب 

هدهع هب  ییاطخ  ياهلتق  هید  تخادرپ  هچنانچ  ناملسم  نوخ  مارتحا  ظفح  . 5 تسین )  نوریب  یمدآ  رایتخا  زا  هرخالاب  يراک  ره  تامدقم 
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هب هجوت  اب  يدمع  ياهلتق  رد  تمکح  نیا  دور  رده  اهنوخ  دنشاب و  هتـشادن  ار  نآ  تخادرپ  ییاناوت  نابکترم  تسا  نکمم  دشابن  هلقاع 
دمحا ضوـع  رتـکد  هید  ش 7 /  لاـس 26 ، مالـسا  بتکم  ر.ك   ) تسین يراـج  تسا  تیاـنج  شیازفا  ثعاـب  دراد و  ییوـس  رثا  هک  نـیا 

 ( یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  ضیف ص 233 ، اضر  یلع  رتکد  همجرت  سیردا 

هک نیا  اب  يو  نتشک  ایآ  تسیچ  دنهدیم  مانشد  راهطا  همئا  ربمایپ و  نآرق  هب  تحارص  هب  هک  یـسک  ربارب  رد  ام  هفیظو  تسیچ  دترم  مکح 
تسا بجاو  ام  رب  تسین  تباث  شدادترا  فرع  رد 

شسرپ

هک نیا  اب  يو  نتشک  ایآ  تسیچ  دنهدیم  مانشد  راهطا  همئا  ربمایپ و  نآرق  هب  تحارص  هب  هک  یسک  ربارب  رد  ام  هفیظو  تسیچ  دترم  مکح 
تسا بجاو  ام  رب  تسین  تباث  شدادترا  فرع  رد 

خساپ

یشرق ج ربکایلعدیس  نآرق  سوماق  مالسا  نید  زا  ناملسم  درف  جورخ  يانعم  هب  حالطصا  رد  تسا و  نتشگزاب  يانعم  هب  تغل  رد  دادترا 
ۀیآ 54 هلمج  زا  تسا  هتفر  راک  هب  نآرق  زا  یتایآ  رد  حالطـصا  نیا  تسا  رفک  هب  نامیا  زا  نتـشگرب  و  ۀیمالـسالابتکلاراد )  ص 79 ، ، 3

نامیا هک  یناسک  يا  ... ُهَنوُّبُِحیَو ; ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  نَع  ْمُکنِم  َّدَتْرَی  نَم  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ََّـ َی : " دیامرفیم هک  هدـئام  هروس 
دراد و تسود  ار  اهنآ  هک  دروآیم  ار  یتیعمج  دنوادخ  دناسریمن ) ینایز  ادخ  هب   ) ددرگ زاب  دوخ  نییآ  زا  امـش  زا  سک  ره  دیاهدروآ ،

َِکئ ََّـ َلْوُأَـف ٌِرفاَـک  َوُهَو  ْتُمَیَف  ِِهنیِد  نَع  ْمُکنِم  ْدِدـَتْرَی  نَمَو  : " دـیامرفیم هرقب  ةروـس  ۀـیآ 217  رد  زین  و  ... دـنراد " تـسود  ار  وا  زین )  ) ناـنآ
رفک لاح  رد  ددرگرب و  شنییآ  زا  هک  یـسک  ینعی  َنوُدـِل ; ـَـ اَـهِیف َخ ْمُه  ِراَّنلا  ُب  َـ َحْـصَأ َکـِئ  ََّـ َلْوُأَو ِةَرِخ   ?َ ْـالاَو اَْینُّدـلا  ِیف  ْمُُهل  ـَـ َمْعَأ ْتَِطبَح 

تایآ زا  دوب ". دـنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  دـنخزود و  لها  نانآ  و  دوریم ، داب  رب  ترخآ  اـیند و  رد  وا  هتـشذگ   ) کـین لاـمعا  ماـمت  دریمب ،
رییغت تهج  هب  هن  تسا  دادترا  دمایپ  زا  يریگولج  دترم و  لمع  هنامرجم  تیهام  رطاخ  هب  دترم  تازاجم  هک  دوشیم  هدافتـسا  میرک  نآرق 

دنک اهر  شریذپ  قیقحت و  زا  دعب  ار  مالسا  نوچمه  ینییآ  هک  یسک  دشاب ; قطنم  قبط  دیاب  مالسا  شریذپ  نآ  زاربا  راهظا و  نودب  هدیقع 
تسا رتهیبش  تنایخ  هئطخت و  هب  وا  تشگزاب  لودع و  نیاربانب  درادن ، یهجوم  حیحـص و  هزیگنا  ًالومعم  دورب ، رگید  ياهنییآ  يوس  هب  و 

نَطیّـشلا يدهلا  مهل  نّیبت  ام  دعب  نِّم  مهَربدأ  َیلع  اوّدترا  نیّذلا  ّنإ  : " دـیامرفیم میرک  نآرق  هکنانچ  تقیقح  كرد  مدـع  هابتـشا و  هب  ات 
ار ناشتشز  لامعا  ناطیـش  دندرک ، قح  هب  تشپ  اهنآ ، يارب  تیاده  ندش  نشور  زا  دعب  هک  یناسک  ( 25 دّمحم ،  ) مهل َیلمأ  مهل و  لّوس 
هک تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  : " دـیامرفیم لحن  هروس  هیآ 107  رد  و  تسا .  هتفیرف  ینالوط  ياهوزرآ  اب  ار  ناـنآ  هداد و  تنیز  ناـشرظن  رد 

مهءآج ّقح و  لوسّرلا  ّنأ  اَّودهـش   " هدرب راک  هب  دـترم  هرابرد  نآرق  هک  یتاریبعت  ... " دـنداد . حـیجرت  ترخآ  رب  ار  تسپ  و   ) اـیند یگدـنز 
تجاجل داـنع ، يور  زا  دارفا  هنوگ  نیا  هک  تسا  نیا  ةدـنهد  ناـشن  (، 25 دّمحم ،  ) يدـهلا مهل  نّیبت  ام  دـعب  نِّم  نارمعلآ 86" )  ) َـت نّیبلا

دایز نیدترم  ددع  یتقو  هک  تسا  ّهدر  لها   ) مالساردص ثداوح  نآ  دیؤم  دناهتشادرب و  نید  زا  تسد  مالـسا  اب  هلباقم  تاسدقم و  کته 
نسح ج میهاربا  نسح  رتکد  مالسا  خیرات  ر.ك  .) دندش گنج  دراو  ناناملسم  اب  هدرک و  هلمح  هنیدم  هب  مالسا  يدوبان  دصق  هب  نانآ  دش ،

دننک یفرعم  ناملسم  ار  دوخ  دنـشاب  لیام  زور  ره  دوش  هداد  هزاجا  دارفا  هب  رگا  نآ  رب  هوالع  یبرعلا )  ثارتلاأیحاراد  ، 353 ص 344 ـ  ، 1
لماوع و نانمـشد و  ذوفن  هار  دـش و  دـهاوخ  یـشالتم  مه  زا  مالـسا  روشک  یلخاد  ههبج  يدوز  هب  دـنیامن ، راکنا  دنـشابن  لیام  زور  ره  و 

لها زا  یعمج  : " دیامرفیم میرک  نآرق  هکنانچ  دمآ ; دهاوخ  دـیدپ  یمالـسا  هعماج  رد  جرم  جره و  دـیدرگ و  دـهاوخ  زاب  اهنآ  يدایا 
دیاش دیوش ; رفاک  زور  نایاپ  رد  دیروایب و  نامیا  زور  زاغآ  رد  هدش  لزان  نانمؤم  رب  هچنآ  هب  رهاظ ) رد  دیورب  : ) دـنتفگ دوهی ) زا   ) باتک
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دصق يور  زا  هن  دنکن و  زواجت  نابز  دودح  زا  يدرف  دادترا  یهاگ  تسا  نکمم  هتبلا  نارمعلآ 72 .) ."  ) دندرگ زاب  دوخ ) نییآ  زا   ) اهنآ
درف و کی  عبات  ماکحا  دراد و  یلک  ۀبنج  ام  ثحب  اّما  دوش ; جراخ  مالسا  زا  تاهبش  ماد  رد  ندش  راتفرگ  رثا  رب  هکلب  ناناملسم  هب  تنایخ 

راکنا هب  نمؤم  درف  کی  تشگزاب  تفگ  ناوتیم  تهج  نیا  زا  تفرگ  رظن  رد  دـیاب  یلک  روط  هب  ار  دارفا  عومجم  هکلب  دوشیمن ، درف  ود 
یحطـس و لئاسم  دض  رب  کیرحت  هن  مه  نآ  دوب ; دـهاوخن  مالـسا  ماظن  دـض  رب  تاکیرحت  شنکاو و  زا  یلاخ  ًابلاغ  دادـترا )  ) ضارتعا و 
هب درف ، کی  دادترا  ماگنه  نیا  رد  تسا  هدـش  مامت  زابناج  راکادـف و  ناسنا  اهنویلیم  نوخ  تمیق  هب  هک  یماظن  هیلع  کیرحت  هکلب  یعرف 

نامیالافیعـض دارفا  ناـیوجارجام و  ناـضرغم و  نانمـشد و  بذـج  ۀـیام  وا  ياـهشنکاو  تاـکیرحت و  هدـمآ و  رد  هنتف  ۀتـسه  تروـص 
هداد روتـسد  اهداسف  اههنتف و  نینچ  نتخاس  نکهشیر  يریگشیپ و  تهج  مالـسا  سدقم  نییآ  دوشیم . رجنم  شروش  داجیا  هب  هدیدرگ و 

بتکم اب  ناضرغم  ددرگن و  موش  ثداوح  نینچ  شوختسد  وا  باتک  نییآ و  مالـسا و  تموکح  نید و  ماظن  ات  دوش  هتـشک  دترم  هک  تسا 
تموکح نید و  ياقب  ۀیاس  رد  هک  نارگید  قوقح  ظفح  يارب  هدش و  بکترم  دترم  هک  یمرج  رطاخ  هب  مالـسا  نیاربانب  دننکن . يزاب  ادخ 

نیا تسا و  هتفرگ  رظن  رد  دترم  يارب  ار  سبح و )... ای  مادعا   ) يرفیک نینچ  دوشیم ، لصاح  هناگیب  لماوع  يدایا و  اب  هزرابم  یمالـسا و 
مالـسا هک  مینک  يروآدای  تسا  مزال  نایاپ  رد  درادن . هدـیقع  يدازآ  نیدـلا و  یف  هارکإ  " ال  هیآ اب  یتافانم  چـیه  دـترم ) تازاجم   ) مکح

ردپ هک  یسک   ) یّلم دترم  تسا و  هتشگرب  مالسا  زا  مالسا  لوبق  زا  سپ  هدش و  دلوتم  ناملسم  ردام  ردپ و  زا  هک  یسک   ) يرطف دترم  نایم 
نز دترم و  درم  نیب  نینچمه  هتـشگرب و  نآ  زا  سپـس  هتفریذپ  ار  مالـسا  ًادـعب  وا  دـناهدوبن و  ناملـسم  شاهفطن  داقعنا  ماگنه  هب  وا  ردام  و 
مدع تروص  رد  دشاب ، یّلم  دترم  رگا  یلو  دوشیم ; مادـعا  طرـش  دـیق و  نودـب  دـشاب ، يرطف  دـترم  رگا  درم  تسا  هتـشاذگ  قرف  دـترم 
دترم  ) تسا هدوب  ناملسم  ًاتلاصا  هک  يدرف  دادترا  ررض  هک  دشاب  نیا  رطاخ  هب  دیاش  توافت  نیا  دوشیم . هتـشک  هبوت  مالـسا  هب  تشگزاب 

يوق و تاطابترا  نتـشاد  رطاخ  هب  لوا  درف  تسا  هدـش  ناملـسم  سپـس  هدوب  ناملـسم  ریغ  هک  تسا  هناـگیب  درف  زا  رتـالاب  بتارم  هب  يرطف 
تموکح دض  رب  دناوتیم  رتهب  دراذـگب و  یفنم  رثا  دـناوتیم  رتشیب  نامیالا  فیعـض  یمالـسا و  ياههداوناخ  نهذ  رکف و  يور  دـنمورین ،

هتـشک مالـسا  رد  یّلم  هچ  يرطف و  هچ   ) دـترم نز  اـّما  تـسا  رتـمک  نآ  زا  مود  درف  یفنم  رثا  هـک  یلاـح  رد  دـنک ; تیلاـعف  ماـیق و  مالـسا 
ریثأت تحت  رتدوز  راشرس ، فطاوع  نتـشاد  رثا  رب  اّما  تسا  لماک  ناسنا  کی  دنچ  ره  نز  هک  دشاب  تهج  نیا  هب  دیاش  مه  نآ  دوشیمن و 

زا ناـققحم  زا  یخرب  نینچمه  ددرگیم . زاـب  قح  يوس  هب  مه  رتدوز  دوشیم ، هدیـشک  يرکف  فارحنا  هب  رتدوز  هچ  رگا  دریگیم و  رارق 
هتفرگ و دوخ  هب  راکنا  تروص  مکمک  هدـش  ادـیپ  وا  لد  رد  یتاهبـش  لطاب  هورگ  اب  طابترا  سامت و  رثا  رب  هک  يدرف  دـناهدومرف : زین  اهقف 

زاب قح  شوغآ  هب  ًاروف  دوش ، لیاز  وا  ۀهبـش  رگا  هک  تسا  ياهنوگ  هب  یلو  دـنک ، راکنا  ار  نید  يرورـض  ماکحا  زا  یخرب  ات  هدـش  ثعاـب 
ۀـسسؤم تاراشتنا  ، 260 یناحبـس ص 255 ـ  رفعج  داتـسا  اهخـساپ ، اهـشسرپ و  ر.ك  دوـشیمن (. هتـشک  زین  يدرف  روـط  نـیا  ددرگیم ،

هنومن ریسفت  فرـشا /  فجن  هعبارلا  ۀعبطلا  ، 384 ص 378 ـ  میکح ج 1 ، ییابطابط  نسحمدیس  هللاتیآ  ةورعلا  کسمتـسم  أدهـشلادیس / 
همـالع نازیملا  ۀیمالـسالا /  بتکلاراد  ص 426و427 ، و   421 ص 418 ـ  ج 11 ، و   281 ص 278 ـ  يزاریـش ج 2 ، مراـکم  هللاتیآ 

بتکلاراد ص 107و108 ، یشرق ج 6 ، ربکایلعدیـس  نآرق  سوماق  نایلیعامـسا /  یتاعوبطم  هسـسؤم  ، 347 ص 342 ـ  ج 2 ، ییابطابط 
توبث هب  یمالـسا  هاگداد  رد  شدادترا  دیاب  هکلب  تسین  یگداس  نیمه  هب  یـسک  دادترا  هب  مکح  تسا  رکذ  نایاش  نایاپ  رد  ۀیمالـسالا ) 
يارجا دهدیم . دادترا  هب  مکح  وا  دوشیم و  تباث  طیارشلا  عماج  دهتجم  شیپ  يو  دادترا  تسین  یمالسا  تموکح  هک  یماگنه  دسرب و 

يدرف نتشک  هب  یمومع  هزاجا  دیلقت  عجرم  هچنانچ  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  عرش  مکاح  هدهع  هب  یمالـسا  تموکح  رد  زین  لتق  مکح 
. دنک مادقا  نآ  هب  تسا  ییافک  بجاو  یناملسم  ره  رب  يدشر ـ  ناملس  دننام  داد ـ 

؟ دییامن یفرعم  دروم  نیا  رد  ار  یعبانم  و  دراد ؟ دوجو  ییازج  قوقح  ةرابرد  میرک  نآرق  رد  یتایآ  هچ 

شسرپ
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؟ دییامن یفرعم  دروم  نیا  رد  ار  یعبانم  و  دراد ؟ دوجو  ییازج  قوقح  ةرابرد  میرک  نآرق  رد  یتایآ  هچ 

خساپ

هـس نیا  دروـم  رد  يرایـسب  ياـههیآ  تسا و  هدـش  حرطم  صاـصق  تاـید و  دودـح ، یلک  ناوـنع  هس  تحت  رد  مالـسا  رد  ییازج  قوـقح 
اـههیآ و سردآ  ور ، نیا  زا  تسا  جراـخ  خـساپ  کـی  شیاـجنگ  زا  نآ  حیـضوت  اـههیآ و  نیا  ۀـمه  رکذ  دراد . دوـجو  نآرق  رد  عوـضوم 

ماعنا ; 45 ، 39 ، 38 ، 33 هدئام 32 ، ; 93 ، 92 ، 16 ، 15 أسن ، تاید  دودح و  تایآ  دوشیم : رکذ  هدـش  فیلأت  دروم  نیا  رد  هک  ییاهباتک 
هقف عوضوم  رد  هک  ییاهباتک  يروش 40 . ; 194 ، 179 هرقب 178 ، صاصق  ياههیآ  ;ص 44 ;  23 ات 10 ، رون ;2  ;  33 ، 32 أرسا ، ;  151
هقف . 1 زا : دـنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دـیآیم  باسح  هب  ییازج  قوقح  ياـههیآ  عباـنم  زا  تسا  هدـش  هتـشون  ماـکحالا  تاـیآ  نآرقلا و 

هّللادـبع نب  دادـقم  فـلؤم  نآرقلا  هقف  یف  ناـفرعلا  زنک  . 2 ق )  م 573   ) يدـنوار نیدـلا  بطق  فلؤم  ماکحالا  تاـیآ  حرـش  یف  نآرقلا 
ریسفت یف  نایبلا  ةدبز  . 4 م 976 ق )   ) یهاشبرع ینیسح  مودخم  ریما  دیس  فلؤم  یهاشلا  ریسفتلا  . 3 م 826 ق )  ( ) دادقم لضاف   ) يرویس

یمظاک 6. داوج  فلؤم  ماکحالا  تایآ  یلا  ماهفالا  کلاسم  . 5 م 993ق )   ) یلیبدرا سدقم   ) یلیبدرا دـمحا  فلؤم  نآرقلا  ماکحا  تایآ 
عماج ریسفت  یچهناشریدـم 9 . مظاک  فلؤم  ماکحالا  تایآ  يدزی 8 . دـمحم  فـلؤم  نآرقلا  هقف  یلئازخ 7 . دـمحم  رتکد  نآرقلا  ماکحا 

یجیهال ینابرق  نیدباعلا  نیز  فلؤم  ماکحالا  تایآ 

؟ دوش یم  هتفرگ  رظن  رد  تازاجم  کی  ود  ره  يارب  ایآ  دننک  يدزد  مه  لثم  يدنمتورث  ای  ریقف و  رگا 

شسرپ

؟ دوش یم  هتفرگ  رظن  رد  تازاجم  کی  ود  ره  يارب  ایآ  دننک  يدزد  مه  لثم  يدنمتورث  ای  ریقف و  رگا 

خساپ

یمالـسا هقف  رد  قراس  تسد  عطق  طیارـش  زا  یکی  هتبلا  دوش . لمع  ناسکی  دـیاب  ياهعماج  ره  رد  نوناق  درادـن و  انغ  رقف و  هب  یطبر  هانگ 
.. تسه تازاجم  فیفخت  دراوم  نیا  رد  نیا  ربانب  دشاب . هدرکن  يدزد  رقف  رطاخ  هب  هک  تسا  نیا 

؟ دوش یمن  ارجا  دزد  تسد  عطق  مکح  یمالسا  يروهمج  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یمن  ارجا  دزد  تسد  عطق  مکح  یمالسا  يروهمج  رد  ارچ 

خساپ

رظن زا  مکحدویق  هک  يدراومرد  دـشاب و  نآ  طیارـش  عماـج  هک  تسا  يدروم  رتـمک  دراد و  يددـعتم  طیارـش  دوـیق و  قراـس  تسد  عـطق 
ناگدـنب تداعـس  تیادـهرادتسود و  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  یمالـسا  گنهرف  رد  هیلوا  لصا  دریگیم . ماجنا  عطق  ددرگ  تباـث  ییاـضق 

دنوادـخ نیارباـنب  تسا . هدوـشگ  واـیوس  هب  ار  شـشخب  تشگزاـب و  تمحر و  ياـهرد  همه  دـنوادخ  تساـیند  نیا  رد  یمدآاـت  تـسا و 
نادواج تداعس  يوس  هب  یهار  دنیوشب و  شیوخیراکهبت  زا  تسد  دندرگزاب و  هتفرن  تسد  زا  تصرفات  مه  ناراکدب  یتح  هک  دهاوخیم 

دنک و تشپ  نآ  هب  هک  تسا  مورحم  تداعـس  نیا  زا  یـسک  اهنتو  دیاشگیم  ار  تمحر  باب  هک  تسا  دـنوادخ  فطل  نیا  نیاربانب  دـنبای .
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J .} دهد همادا  شیوخ  یهابتو  داسف  هب  نانچ  مه  گرم  مدات 

ار اهنآ  دنوادخ  ایآ  دنهدب و  هید  دیاب  ایآ  هدش  شندب  يدوبک  یخرـس و  بجوم  دـنا و  هدرک  یندـب  هیبنت  ار  ناشکدوک  هک  يا  هداوناخ 
؟ دیشخب دهاوخ 

شسرپ

ار اهنآ  دنوادخ  ایآ  دنهدب و  هید  دـیاب  ایآ  هدـش  شندـب  يدوبک  یخرـس و  بجوم  دـنا و  هدرک  یندـب  هیبنت  ار  ناشکدوک  هک  يا  هداوناخ 
؟ دیشخب دهاوخ 

خساپ

یندب ياهبیـسآاب  بسانتم  نآ  نازیم  دنهدب و  هید  دیاب  هدش و - ...  دوبک  شندب  الثم  هتفای -  ققحت  هید  يو  ندز  اب  هک  دنراد  نیقی  رگا 
دنهاوخ رارق  شـشخب  درومهللاءاـشنا  رافغتـسا  اـب  دـهدب  تیاـضر  غولب  زا  سپ  رگا  یلب  تسا . هیلمع  ياـههلاسر  رد  روکذـم  هدـش  دراو 

J .} تفرگ

هب دراد  هزاجا  ایآ  تسا ؟  راک  هانگ  یسک  هچ  مالسا  رظن  زا  تسا  هداد  نت  طاول  لمع  هب  لتق ,  هب  دیدهت  بیرف و  اب  دنک  یم  راهظا  یناوجون 
؟ دشکب ار  وا  ای  زواجت  شسومان 

شسرپ

دراد هزاجا  ایآ  تسا ؟  راک  هانگ  یسک  هچ  مالسا  رظن  زا  تسا  هداد  نت  طاول  لمع  هب  لتق ,  هب  دیدهت  بیرف و  اب  دنک  یم  راهظا  یناوجون 
؟ دشکب ار  وا  ای  زواجت  شسومان  هب 

خساپ

رد دنچ  ره  هتبلا  . دشابیمن راکهنگ  تسا  هدیـسرت  دوخ  ناج  رب  ادـج  هتفرگ و  رارق  یناج  دـیدهت  دروم  رظن  دروم  ناوجون  هک  یتروص  رد 
نامیا يدنمشوه و  ینیبزیت  هراومههدنیآ  رد  هک  تسا  هتسیاش  یلو  درادن  یهانگ  زین  تهج  نیا  زا  نکیل  هدیزرو  یحول  هداس  هلءاسم  نیا 

قح هجو  چـیه  هب  هیـضق  نالماع  اب  دروخرب  رد  . دـنک تبظاوم  یکانرطخ  ياـهماد  نینچ  رد  نداـتفا  ورف  زا  دـیامن و  ظـفح  ار  دوخ  راوتـسا 
دنک و تیاکـش  ییاضق  عجارم  هب  دـناوتیم  اهنت  وا  تسا . رفیکبجوم  هک  تسا  یگرزب  ناهانگ  اهنیا  دوخ  درادـن و  لتق  ای  یـسومان  زواجت 

ینیع دهاش  لداع  رفن  راهچ  ای  دـنیامن  فارتعا  یـضاق  دزن  هبترم  راهچ  نیبکترمینعی   ) دوش تباث  هاگداد  رد  نامرجم  مرج  هک  یتروص  رد 
ءوس لابند  مه  زاب  روبزم  درف  رگا  لاحره  هب  دیـسر . دـنهاوخ  دوخ  لاـمعا  رفیک  هب  هاگدادـمکح  هب  دـنهد ) تداهـش  نآ  رب  هدوب و  هیـضق 

ناـهنپ ـالماک  عوضوم  تسا  رتـهب  تروص  نیا  ریغ  رد  دـناسر  شلمع  تبوقع  هب  ار  يو  دـیاب  ییاـضقعجارم  یگنهاـمه  اـب  تسا  هدافتـسا 
J .} دنامب

؟  تسا راگزاس  یناسنا  قوقح  يواست  اب  نامالغ  نازینک و  اب  اهراتفر  یضعب  مالسا  رد  ایآ 

شسرپ
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؟  تسا راگزاس  یناسنا  قوقح  يواست  اب  نامالغ  نازینک و  اب  اهراتفر  یضعب  مالسا  رد  ایآ 

خساپ

نامز و تایـضتقمرب  انب  زین  مالـسا  دشاب  رارق  رب  یگدرب  ماظن  هک  هتـشاد  ار  نآ  ياضتقا  شیپ  نرق  نیدنچ  ات  رـشب  یعامتجا  یگدـنز  الوا :
دازآ يارب  ار  یناوارف  ياههنیمزو  رارقرب  نانآ  يارب  ینوناق  یقالخا و  رظن  زا  ار  یقوقح  یلو  هدومن  اـضما  ار  نآ  هراـبکی  وغل  ناـکما  مدـع 

هتـسیاش و لامعا  زا  یکی  هدرب  يزاس  دازآاساسا  ریبدـت و )... هبتاکم  دـلو  ما  ماکحا  تارافک  دـننام  . ) دروآ مهارف  نانآ  یجیردـت  يزاـس 
رظن زا  دـلب .) هروس   ) هبقر کف  هبقعلاام  کیردا  ام  و  تساهدومن . بیغرت  نآ  هب  ار  مدرم  هراومه  مالـسا  هدـش و  هتـسناد  تلیـضفاب  رایـسب 

. تسا هدومن  هیصوت  نانآ  قوقح  ظفح  تهج  رد  هاومه  هدومن و  مهارفاهنآ  زا  تیامح  يارب  ار  لماک  یماظن  مالسا  زین  یقالخا  یقوقح و 
هب یتدم  يارب  ار  نآ  دناوتیم  زینک  کلام  هکنیا  لثم  هدومن  عضو  ینیناوق  نارگید  ای  ودوخ  نابابرا  اب  نازینک  یسنج  طباور  يارب  هلمج  زا 

ددرگیم و دازآ  دش  دنزرف  ياراد  رگا  تدـم  نیا  رد  ایناث  دراد  هگن  هدـع  دـیاب  هکنیا  لیبق  زا  درادیطیارـش  راک  نیا  یلو  دـشخبب  يرگید 
نوناق و یـسنج  ياهزاین  ندرک  هدروآرب  اشحف و  داـسف و  زا  يریگولج  یـسنج و  طـباور  ندرک  دـنمنوناق  ياربعومجم  رد  هک  مینیب  یم  ...

دازآ طباور  رادـفرط  دـننکیم  لاکـشا  ماکحا  هنوگنیا  هب  هک  یناسک  اعون  هک  تسا  نآ  اج  نیا  رد  مهم  هتکن  تسا . هدروآیـصاخ  طـباوض 
صقن دنمنوناقیسنج  عاتمتسا  هب  تبسن  یلو  دنرامشیمن  مرتحم  یسنج  هزیرغ  يارب  ار  يزرم  دح و  چیه  هک  دنتسه  برغ ) دننامه  ) یسنج

رد دیاب  ناگمه  هنرگو  تسین  يرشبتابسانم  اهانبور و  همه  هباشت  يانعم  هب  یناسنا  قوقح  يواست  رگید  فرط  زا  دننکیم . دراو  لاکشا  و 
لباق زین  یتسینومک  عماوج  رد  یتح  يزیچ  نینچ  هکیلاحرد  دنـشاب  ربارب  هنایهام و ...  یتفایرد  نازیم  یتح  یعامتجا  يدرف و  لیاسم  ماـمت 

زینک و ار  ناناملـسم  يارـسا  نیملـسم  اب  دربن  رد  رافک  ینعی  دراد  لثم  هب  هلباقمهبنج  يرادهدرب  طباور  هب  طوبرم  ماکحا  اثلاث : تسین . ارجا 
لثم هب  هلباقم  هب  هطبار  نیا  رد  دوب  راـچان  زین  مالـسا  دـندرکیم  لاـمعا  نآ  ربارب  رد  ار  یناسنادـض  لاـمعا  نیرتعینـش  دـنتخاسیم و  هدرب 

هک نآ  لوصا  زا  یخرب  تخادـنارب و  ار  نانآ  هناملاظ  ياههویـش  دـندوب  رافک  يارـسا  هک  ناـگدرب  اـب  هطبارتیفیک  رظن  زا  یلو  دـنزب  تسد 
هدـمآ و رد  رادهدرب  تیکلم  تحت  ناگدرب  هبقر  هک  تسا  یقوقح  لصا  نیا  رب  ینتبم  هدرب  شـشخب  زاوج  تفریذـپ . ارتسین  تلادـع  یفانم 

J .} تسا یصاخ  طیارش  اب  ندرک  شکشیپ  زاوج  نآهمزال 

دوش یمن  ارجا  ییاضق  مکاحم  رد  تقرس  دح  لثم  دودح  زا  یضعب  ارچ 

شسرپ

دوش یمن  ارجا  ییاضق  مکاحم  رد  تقرس  دح  لثم  دودح  زا  یضعب  ارچ 

خساپ

تقرس هک  دوشیمهدیرب  دزد  تسد  ینامز  تقرس  دروم  رد  الثم  دراد ؛ یطیارش  نآ  يارجا  یلو  تسا  نیعم  صخشم و  مالـسا  رد  دودح 
نآ دنهد  تداهـش  یـضاق  دزن  دحاوسلجم  رد  لداع  دهاش  راهچ  هک  تسا  یتروص  رد  انز  دح  توبث  ای  دشاب و  طرـش  هدزناش  اب  هارمه  وا 

هیبنت يرگید  ياهتروص  هب  اهدزد  ور  نیمه  زا  تسانآ . دقاف  اهتقرس  بلغا  هک  دراد  یطیارش  دح  تابثا  نیاربانب  صاخ . یهجو  رب  مه 
نیمه هب  دشابن . بولطم  نادـنچ  یمومع  راکفا  رد  باتزاب  رظن  زا  یـصاخطیارش  رد  تسا  نکمم  دودـح  زا  یخرب  يارجا  ایناث  دـنوشیم .

J .} ددرگن ارجا  اتقوم  ای  ددرگ و  ارجا  يرگیدوحن  هب  مکح  تسا  نکمم  دراوم  یخرب  رد  تهج 

؟ دناسر لتق  هب  هب  ار  اهنآ  هاگداد  هب  هعجارم  نودب  دنتسه  مدلا  رودهم  هک  يدارفا  ناوت  یم  ایآ 
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شسرپ

؟ دناسر لتق  هب  هب  ار  اهنآ  هاگداد  هب  هعجارم  نودب  دنتسه  مدلا  رودهم  هک  يدارفا  ناوت  یم  ایآ 

خساپ

هنارسدوخ درادن  قح  يدرف  چیه  دسرب و  دوخ  لمع  يازـس  هب  همکاحم و  دناوتیم  حلاص  هاگداد  طسوت  اهنت  تسا  مدلارودهم  هک  یـسک 
. دینک يریگولج  لزنم  هب  شدوروزا  يوحن  هب  ای  دینک و  مادقا  حالصيذ  عجارم  هب  وا  یفرعم  رد  دیناوتیم  امش  دیامن . مادقا  روما  نیا  هب 

؟  تسیچ تلع  تسین ,  رشابم  زا  تیلووسم  عفار  تسین و  نآ  زوجم  لتق  رد  هارکا 

شسرپ

؟  تسیچ تلع  تسین ,  رشابم  زا  تیلووسم  عفار  تسین و  نآ  زوجم  لتق  رد  هارکا 

خساپ

راداو ار  يرگید  صخـش  هک  تسا  نآ  هارکا  تشاد . رابجا »  » اب نآ  توافت  و  هارکا »  » موهفم رد  يرتشیب  لمأت  دیاب  تسخن  خساپ ، زا  شیپ 
ای حرج  برـض و  ای  لتق  هب  دیدهت  وا  هب  نیقلعتم  ناگتـسباو و  ای  دوخ و  هنرگو  دنک ، كرت  ای  دـهد ، ماجنا  ار  صاخ  لمع  نالف  هک  دـینک 

تادیدهت زا  یـشان  ياهبیـسآ  زا  ییاهر  روظنم  هب  دوخ و  رایتخا  اب  هارکا ) دروم   ) هَرکُم درف  دـنوشیم و  يونعم ) ای  يدام  ) تراسخ داریا 
. درواین اج  هب  دنک و  كرت  دادیم ، ماجنا  شدهعت  ای  هفیظو  ساسارب  دـیاب  هک  ار  يراک  ای  دـهد و  ماجنا  ار  راک  نآ  هدـننک ،) هارکا   ) هِرکُم

عقاو رد  يریگمیمصت و  يرگید  صخش  دشاب و  هتشادن  ياهدارا  رگید  لباقم  فرط  هک  دنکیم  قدص  ياج  نآ  رد  رابجا »  » هک یلاح  رد 
تسا هدننکروبجم  درف  اب  تیلوؤسم  اج  نیا  رد  دوشیم . مادقا  هطساو  هلیـسو ، رازبا و  کی  دننام  روبجم ، درف  هک  نیا  تیاهن  دنکیم . ارجا 

يرگید هدارا  هب  يرگید و  تسد  رد  هک  تسا  هدوب  ياهلیسو  دح  رد  هتشادن و  یـشقن  روبجم  درف  هک  نیا  هچ  تسا ؛ وا  رـشابمتقیقح  رد  و 
رد ص 45 .) طلا 6 ، هیمالسالاۀبتکملا ، ، نارهت ج 41 ، مالکلارهاوج ، نسح ، نب  دـمحم  یفجنلا ، خیـش  ، ) تسا هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم 

مادـقاو دـش  ناگدـنب  لماش  یهلا  فطل  نارگید ، سومان  ناـج و  ظـفح  رتمهم و  تراـسخ  زا  يریگولج  ظاـحل  هب  هیقت ، اـی  هارکا و  دروم 
هیلا و اورطضا  ام  لاصخ : عبرایتما  نع  تعفر  ( » (ص هللا لوسر  لاق  عفر [ » ثیدح   » ياضتقم هب  دناهتسنادن و  ازتیلوؤسم  ار  هارکا  زا  یشان 

نئمطمهبلق هرک و  نم  الا  : » هللا لوق  و  انیـسن »... نا  انذـخاؤت  انبر ال   » هلوق هللا  باتک  یف  کلذ  اوقیطی و  مل  اـم  هیلع و  اوهرکا  اـم  اوسن و  اـم 
فورعم هب  رما  باوبا  زا  باب 25   ) ص 470  ، طلا 5 هیمالسالاۀبتکملا ، نارهت ، ج 11 ، هعیشلالئاسو ، یلماع ، رح  خیـش  ر.ك :  «، ) نامیالاب

رد سپ  تسا . يزیرنوـخ  زا  يریگوـلج  ناـج و  ظـفح  راـک ، نیا  هفـسلف  تسا  نشور  اـما  تسا . تیلوؤـسم  عـفار  هارکا  (. ] رکنمزا یهن  و 
زا  ] درادن دوجو  رشابم  زا  تیلؤؤسم  بلس  يارب  یلیلد  دماجنین ، رگید  هانگیب  ناسنا  راتـشک  يزیرنوخ و  هب  شدوخ  هارکا  نیا  هک  يدروم 
هک يدرف  ینعی ، ص 483 ؛]) نامه ،  «، ) هیقت سیلف  مدلا  غلب  اذاف  مدلا  اهب  نقحیل  ۀیقتلا  لعج  امنا  دـندومرف « : هک  هدـش  تیاور  (ع ) رقابماما
ناج ظفح  زا  رتمهم  یتحلصم  هچ  دنکن ، ار  راک  نیا  رگا  دنکیم ؟ يرگید  راتشک  هب  مادقا  یتحلصم  هچ  ساسارب  ، هتفرگ رارق  هارکا  تحت 

رد دـشاب . رگید  هانگیب  دارفا  نتـشک  زوجم  دـناوتیمن  ناگتـسب  اـی  شیوخ  ناـج  ظـفح  اـهنت  سپ  تفر ؟ دـهاوخ  نیب  زا  لوتقم ، درف  نیا 
رمالا سبحی  هلتق و  يذلا  هب  لتقی  لاقف : هلتقف ]  ] لجر لتقب  ًالجر  رما  لجر  یف  (ع ) رفعج یبا  نع  ةرارز  نع  دندومرف : (ع ) رقاب ماما  یتیاور 

صاصق ار  لـتاق  درف  ناـمه  درک ، مادـقا  صخـش  نآ  دـشکب و  ار  يدرف  داد  روتـسد  يرگید  هب  یـسک  رگا  تومی ؛  یتح  سبحلاـیف  هلتقب 
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زا باب 13  ص 32 ، ج 19 ، هعیـشلالئاسو ، ، ) M} دریمب سبح  نامه  رد  اـت  دـننک  موکحم  دـبا  سبح  هب  ار  هدنهدروتـسد  یلو  دـنکیم ؛
عقاو لتق  هلأسم  رد  هارکا  هلأـسم  ًالـصا  دـنیامرفیم : مالـسلا  عیارـش  بحاـص   ) یلح ققحم  تهج  نیمه  هب  ح 1 .) سفنلا ، صاـصق  باوبا 

اما دوشیم ، عقاو  هارکا  اعوضوم  هچرگ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دناهتشون ، نآ  حرـش  ریـسفت و  رد  رهاوج  بحاص  هک  روطنامه  دوشیمن و 
الو رمـالا  نود  رـشابملا  یلع  صاـصقلاف  لـتقلا  یلع  ههرکا  اذا  تسین . بترتـم  نآ  رب  تیلوؤسمتیعفار ، راـثآ  دوـبن  ربـتعم  هارکا  نیا  اـعرش 

تسا و لتاق  هب  طوبرم  صاصق  هک  نیا  هصالخ  ص 44 .) ج 41 ، مالکلارهاوج ، ... ، ) هادعامیف ققحتی  لتقلا و  یف  اعرش )  ) هارکالا ققحتی 
یلـصا و لتاق  هنرگو  تسا  هتـشاد  رما  نیا  هب  شزیگنا  رد  ریثأت  وا  هک  نیا  هب  صاخ  هجوت  تیاـنع و  اـب  رگم  دـنیوگیمن ؛ لـتاق  ببـسم  هب 

J .} تسا رشابم  نامه  یقیقح 

؟  تسا یعرش  دح  ياراد  هریبک  ناهانگ  همه  ایآ 

شسرپ

؟  تسا یعرش  دح  ياراد  هریبک  ناهانگ  همه  ایآ 

خساپ

ات دنتـسه ، ّدح  ياراد  هک  مه  یناهانگ  نآ  تسا . ریزعت  ياراد  اهنآ  زا  یـضعب  هچرگ  تسین ؛ یعرـش  دح  ياراد  هریبک ، ناهانگ  همه  هتبلا 
توبث طیارـش ، نآ  زا  یکی  هک  تسا  ینتفگ  دوشیمن . يراج  دـح  دـباین  ققحت  هدـش ، نایب  دـح  بوجو  يارب  مالـسا  هقف  رد  هک  یطیارش 

یمالـسا هاگداد  عرـش و  مکاح  دزن  رد  یلو  دش ، انز  لثم  یلمع  بکترم  یـسک  هدرکان  يادـخ  رگا  نیاربانب  تسا . عرـش  مکاح  دزن  هانگ 
دشاب نآ  تامدقم  یندب و  سامت  فرـص  رگا  تسا و  نز  اب  درم  لوخد  هب  انز  ققحت  دوشیمن . يراج  ّدح  دیدرگن ، تباث  شندوب  راکانز 
تباث یمالـسا  هاگداد  عرـش و  مکاح  دزن  رد  رگا  مه  رادقم  نیمه  نکل  دـنیوگیمن ؛ انز  نآ  هب  احالطـصا  دوش ، جراخ  ینم  نآ  رثا  رد  و 

. دوشیم ریزعت  بجوم  دوش ،

? دوش یمن  اهاج  یخرب  دوش  یم  اهاج  یخرب  هک  دراد  یطیارش  هچ  قراس  تسد  عطق 

شسرپ

? دوش یمن  اهاج  یخرب  دوش  یم  اهاج  یخرب  هک  دراد  یطیارش  هچ  قراس  تسد  عطق 

خساپ

دوخن راهچ  ینعی  رانید  مراهچ  کی  لقادح  يدزد  لام  مراهچ : دنک . يدزد  دوخ  رایتخا  رد  موس : دشاب . لقاع  مود : دـشاب . غلاب  دزد  لوا :
درک هابتشا  رگا  سپ  تسا . مدرم  لام  دراد  یم  رب  هک  ار  یلام  دنادب  مجنپ : دشاب . شزرا  نیا  هب  هک  يرگید  زیچ  ای  راد ، هکس  يالط  مین  و 
سپ دشابن . کیرـش  دراد  یم  رب  هک  یلام  رد  وا  دوخ  مشـش : تسا . نماض  دنچ  ره  دوش ، یمن  يراج  دـح  تسوا ، دوخ  لام  درک  لایخ  و 

زا ار  اجنآ  تظافح  وا  دشاب و  هتـسب  رد  ظوفحم و  ییاج  رد  لام  متفه : درادن . دح  درادرب  دوخ  مهـس  رادـقم  هب  كرتشم  لام  زا  ًالثم  رگا 
يرگید رگا  سپ  دربب . ار  لام  دور و  الاب  راوید  زا  ای  دـنک  خاروس  ای  بارخ  ار  راوید  ای  دنکـشب ، ای  دـنک ، زاب  ار  لفق  هکنیا  لـثم  دربب . نیب 

یم ریزعت  ار  وا  دـنچ  ره  دوش  یمن  يراج  دـح  دربب  ار  یلام  یمومع  نکاما  دجـسم و  مامح و  رد  اـی  و  دربب ، ار  لاـم  وا  دـنک و  زاـب  ار  رد 
ای دریگب ، شبحاص  زا  ار  لام  روز  هب  ای  دربب ، ار  لام  دنک و  زاب  ار  رد  ًانلع  روز  هب  یملاظ  رگا  سپ  دربب . ار  ریغ  لام  هنایفخم  متـشه : دننک .
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رارطضا مهن : دوش . یم  ریزعت  تسا و  نماض  دنچ  ره  دنرب  یم  ار  وا  تسد  دهدن  سپ  دنک و  فرـصت  ار  تناما  لام  ای  دیابرب ، وا  تسد  زا 
وا تسد  ددزدب ، ار  زاین  دروم  ییاذغ  داوم  یطحق ، دوبمک و  نامز  رد  ًالثم  یـسک  رگا  سپ  دشاب . هدرکن  راداو  يدزد  هب  ار  وا  يراچان ، و 

يارب ار  دنزرف  تسد  یلو  دـنرب ، یمن  دـنزرف  لام  تقرـس  يارب  ار  ردـپ  تسد  سپ  دـشابن . لام  بحاص  ردـپ  قراس ، مهد : دـنرب . یمن  ار 
وا تسد  دربب  ریز  سابل  نیتسآ  ای  بیج  زا  رگا  سپ  دربب ، ار  يزیچ  یـسک  نیتسآ  ای  بیج  زا  یـسک  رگا  ًانمـض  دنرب . یم  ردپ  لام  تقرس 

تسکش ار  لفق  ًالثم  یسک  رگ  نینچمه  دوش . یم  ریزعت  هکلب  دنرب  یمن  ار  شتسد  دربب  ور  سابل  نیتسآ  ای  بیج  زا  رگا  یلو  دنرب ، یم  ار 
. دننک یم  ریزعت  ار  وا  هکلب  دوش  یمن  يراج  دح  دش ، تشادزاب  دربب  ار  يزیچ  هکنیا  زا  شیپ  یلو  دش  لخاد  و 

؟ دوب یکی  يدوهی ) ای  یحیسم  الثم   ) ناملسمریغ اب  ناملسم  هید  ربمایپ  نامز  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دوب یکی  يدوهی ) ای  یحیسم  الثم   ) ناملسمریغ اب  ناملسم  هید  ربمایپ  نامز  رد  ایآ 

خساپ

، تنس لها  هاگدید  زا  تسا . فالتخا  دروم  تنس ، لها  هیماما و  هعیـش  ياملع  هاگدید  زا  نایتشترز  نایدوهی و  نایحیـسم ، يهید  يهلأسم 
ود نیا  يهید  نانآ  زا  یخرب  دـنراد . رظن  فالتخا  مه  يدوهی  یحیـسم و  يهید  رد  دراد و  قرف  یتشترز  هید  اـب  يدوهی  یحیـسم و  يهید 

یخرب دننادیم و  لماک  يهید  ار  ود  نآ  يهید  یخرب  دناهتفگ ، ناملسم  يهید  مود  کی  یخرب  دننادیم ، ناملـسم  يهید  موس  کی  ار  رما 
، ناملـسم يهید  فصن  دیاب  دشکب  اطخ  هب  رگا  دهدب و  لماک  يهید  دیاب  دشکب  دمع  هب  ار  يدوهی  ای  یحیـسم  یـسک  رگا  دنیوگیم : مه 
ص 176، ج 21 ، ۀمارکلا ، حاتفم  تسا ( مهرد  دصتـشه  نانآ  يهید  هک  دـناهتفگ  اهیعفاش  اهیکلام و  نایتشترز ، دروم  رد  دـهدب و  هید 
نایدوهی و نایحیـسم ،  ) باـتک لـها  يهید  هیماـما ، يهعیـش  ياـملع  تیرثکا  هدـید  زا  1418 ق .) توریب ، ناـنبل ، ثارتـلاراد ، لوا ، پاـچ 
ص ج 19 ، هعیشلا ، لئاسو  هلأسم 30 ؛ ص 559 ، ج 2 ، هلیسولاریرحت ، ص 38 ؛ ج 43 ، مالکلا ، رهاوج  تسا ( مهرد  دصتـشه  نایتشترز )

هید اب  هدوب و  مهرد  دصتـشه  باتک  لها  هید  مه  ربمایپ  نامز  رد  تاـیاور ، زا  یخرب  ساـسا  رب  و  سفنلا .) تاـید  باوبا  زا  باب 13  ، 160
نب ۀعامس  م 1 .) ص 55 ، ج 2 ، ریرحت ، ( 000/10  ) تسا مهرد  رازه  هد  مهرد ، ساـسا  رب  ناملـسم  يهید  تسا . هدوبن  ناـسکی  ناملـسم 

باتک لها  زا  ياهدع  نوخ  دلاخ  داتسرف ، نیرحب  هب  ار  دیلو  نب  دلاخ  (ص ،) مالسا ربمایپ  تسا : هدرک  لقن  نینچ  (ع ) قداص ماما  زا  نارهم 
ناشیایلوا يارب  متـشک و  ار  اراـصن  دوهی و  زا  یهورگ  هک  دـیناسر  ربماـیپ  عـالطا  هب  هماـن  نآ  رد  تشون . هماـن  (ص ) ربماـیپ هب  تخیر و  ار 

. دـیاهتفگن نم  هب  يزیچ  ناـنآ  يهاـبرد  نوچ  مدادـن . يزیچ  ناـنآ  هب  یلو  متـشک . مه  ار  ناـیتشترز  زا  یهورگ  مداد . هید  مهرد  دصتـشه 
لئاسو  ) دنتـسه باتک  لها  نانآ  تسا و  نایدوهی  نایحیـسم و  هید  دـننام  نایتشتزر  يهید  تشون : دـلاخ  يهماـن  باوج  رد  مالـسا  ربماـیپ 

مه مالـسا  ربمایپ  دوخ  نامز  رد  هک  دـنامهفیم  ینـشور  هب  تیاور ، نیا  سفنلا .) تاـید  باوبا  ح 7 ، باب 13 ، ص 161 ، ج 19 ، هعیشلا ،
بلغت نب  نابا  درادن . قرف  ناملـسم  هید  اب  باتک ، لها  هید  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  تشاد . قرف  ناملـسم  اب  باتک  لها  يهید 
تـسا ناملـسم  يهید  دـننام  یـسوجم ، ینارـصن و  يدوهی ، يهید  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لـقن  (ع ) قداـص ماـما  ترـضح  زا 

لها نتـشک  هب  تداع  هک  تسا  یناـسک  هب  طوبرم  تیاور  نیا  یـسوط ، خیـش  رظن  زا  ح 2 .) باب 14 ، ص 163 ، ج 19 ، هعیـشلا ، لئاسو  )
ص ج 43 ، رهاوج ،  ) دنزن لمع  نیا  هب  تسد  ات  دهدب  لماک  يهید  دیاب  دشاب  هتشاد  باتک  لها  نتشک  هب  تداع  یـسک  رگا  دنراد . باتک 
( باتک لها   ) هّمِذ لها  لتق  دومرف : ترضح  نآ  دش . لاؤس  باتک  لها  لتق  زا  (ع ) قداص ماما  ترـضح  زا  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  (. 39

نتـشک زا  تسد  لتاق  نیا  ات  دهدب  ار  ناملـسم  يهید  ِنیع  لوتقم ، يایلوا  هب  دیاب  سپ  دـننکیمن . لّمحت  ار  نآ  مدرم  تسا و  یتخـس  راک 
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دصتشه دنک و  بحاصت  ار  وا  ياهنیمز  دشکب ، ار  وا  دریگب ، مشخ  باتک  لها  رب  ناملسم  دشاب  انب  رگا  درادرب . باتک  لها  قارع و  مدرم 
(. ح 1 باب 14 ، ص 163 ، ج 19 ، هعیشلا ، لئاسو   ) ددرگیم رتشیب  باتک  لها  نایم  رد  راتـشک  تروص ، نیا  رد  دهدب . شیایلوا  هب  مهرد 

ج هیقفلا ، هرضحیال  نم  باتک  هب  دیناوتیم  عالطا  يارب  دراد . یّـصاخ  رظن  هید ، تایاور  دروم  رد  قودص ، خیـش  هعیـش ، ناگرزب  نایم  رد 
. دینک هعجارم  1390 ه ق  مجنپ ، پاچ  يدنوخآ ، پاچ  ص 91 ، ، 4

و لتاق   ) دنب 126 مجنپ ، تمسق  ناقهد ، تاراشتنا  هداز ، لوسر  لیعامـسا  دیـس  فیلأت  بلاطیبا » نب  یلع  ترـضح  ياهتواضق   » باتک رد 
دوش و یمن  صاصق  هداد ، تاجن  ار  يرهاظ  لتاق  ناج  یلصا  لتاق  نوچ  هک  دزادرپ  یم  هتکن  نیا  حیضوت  هب  ناتـساد  نایب  زا  دعب  یلوتقم )

لاملا پ تیب  زا  زین  لوتقم  هید 

شسرپ

لتاق و  ) دنب 126 مجنپ ، تمـسق  ناقهد ، تاراشتنا  هداز ، لوسر  لیعامـسا  دیـس  فیلأت  بلاطیبا » نب  یلع  ترـضح  ياهتواضق   » باتک رد 
دوش و یمن  صاصق  هداد ، تاجن  ار  يرهاظ  لتاق  ناج  یلصا  لتاق  نوچ  هک  دزادرپ  یم  هتکن  نیا  حیضوت  هب  ناتـساد  نایب  زا  دعب  یلوتقم )

یکی هب  تسد  يرگید  درف  اب  سپس  دشکب و  ار  یسک  يدرف  تسا  نکمم  ضرف ، نیاربانب  دوش ، یم  تخادرپ  لاملا  تیب  زا  زین  لوتقم  هید 
؟ تسیچ مکح  هراب  نیا  رد  دزادرپن ، زین  هید  هدشن و  صاصق  ات  دروآ  دوجوب  ار  ارجام  نیا  نیع  دنک و 

خساپ

نایب هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  یلک  روط  هب  نکل  میا  هدناوخ  رگید  ياج  رد  زین  ام  دیا  هدرک  هعلاطم  روکذـم  باتک  رد  هک  یتیاور  نآ 
هیضق و دنس  تحص  ضرف  رب  تایاور  هنوگ  نیا  تسا و  طیارشلا  عماج  هیقف  راک  اضق  مهم  رما  رد  اصوصخم  دراوم  مامت  رد  یعرـش  مکح 

هـسیاقم نآ  اب  ار  دراوم  ریاس  ناوت  یمن  هدیدرگ و  رداص  (ع ) موصعم ماما  زا  یحلاصم  ساسارب  دـیاش  هک  شدوخ  دروم  رد  تسا  یمکح 
نکمم دیدومرف  هک  نیا  اما  دـیامن و  رداص  تیاور  نیا  اب  قباطم  یمکح  هلدا  ریاس  یـسررب  زا  دـعب  طیارـشلا  عماج  هیقف  هک  نیا  رگم  درک 

ملع تروص  رد  هک  دناد  یم  دوخ  دشاب  هاگآ  تواضق  زومر  هب  هدوب و  رایشه  یضاق  رگا  دنیامن  هدافتـسا  ءوس  مکح  نیا  زا  یـضعب  تسا 
. دیامن تواضق  هنوگچ  دارفا  هلیح  هب 

. دوش یمن  ارجا  ام  هیئاضق  هوق  طسوت  مالسا  ییاضق  دودح  ارچ 

شسرپ

. دوش یمن  ارجا  ام  هیئاضق  هوق  طسوت  مالسا  ییاضق  دودح  ارچ 

خساپ

رب هکلب  دوشیمن  ارجا  ام  هعماج  رد  یهلا  دودح  الـصا  هک  تسین  نینچ  نیا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  لاؤس  خـساپ  هب  نتخادرپ  زا  لبق 
تـسا هدش  سکعنم  زین  تاعوبطم  اههناسر و  رد  هدمآ و  رد  ارجا  هلحرم  هب  نآ  ندش  تباث  زا  دعب  یهلا  دودح  يددعتم  دراوم  رد  سکع 
ددـعتم ياـهمیرحت  هداد و  رارق  راـشف  دروم  رـشب  قوـقح  ظاـحل  زا  ار  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  لـلملانیب  عماـجم  هک  یلیـالد  زا  یکی  و 

يدـنبیاپ دـشابم . ناریا  یمالـسا  تموـکح  طـسوت  یهلا  دودـح  يارجا  دـناهدومن  لـیمحت  ناریا  رب  ار  یعاـمتجا و ... یـسایس ، يداـصتقا ،
هب ناریا  يارب  زین  يدایز  ياههنیزه  هک  هتفرشیپ  ياهروشک  اب  هطبار  عطق  ات  يدراوم  رد  یهلا  دودـح  يارجا  رب  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
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يدـج ياه  شلاچ  اب  ار  ماظن  یهلا  ماکحا  دودـح و  يارجا  رد  تاحالـصا  مان  هب  یـسایس  تاـنایرج  یخرب  هنافـسأتم  تسا . هتـشاد  هارمه 
تئارق مان  هب  ناـنآ  زا  یخرب  دراد ، یفلتخم  روما  رد  هشیر  راـک  نیا  دـننک . یم  داـجیا  دودـح  ققحت  يارب  ار  یعناوم  دـنزاس و  یم  هجاوم 

زا هک  تسین  یبلطم  نیا  دـنناوخ و  یم  یناسنا  ریغ  تنوشخ  هناملاظ و  ار  نآ  هدـش  رـصاعم  نامز  رد  تاـید  دودـح و  رکنم  فلتخم  ياـه 
ماظن نیا  یمالـسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  هزاجا  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تالجم  اه و  همانزور  رد  هک  نانچ  دـنامب ، ناهنپ  اه  هدـید 

ام روشک  رد  هک   ) یلم یلخاد و  قوقح  رب  رـشب  قوقح  هک  نیا  یلم و  عفانم  تحلـصم و  مان  هب  رگید  یخرب  دـننک و  یم  ادـیپ  رـشن  هزاـجا 
ياهروشک اب  يداصتقا  یسایس -  تهج  زا  اصوصخم  یللملا  نیب  طباور  شرتسگ  هناهب  هب  زین  یخرب  تسا و  مدقم  تسا ) یمالـسا  قوقح 

ارچ هک  نیا  اما  دـننک . یم  داجیا  تعنامم  تمحازم و  نوناق  نیا  نایرجم  هیئاـضق و  هوق  يارب  هدومن  عاـنتما  اـهراک  نیا  ماـجنا  زا  ییاـپورا 
ات یهلا  دودح  يارجا  يارب  ًالوا : هک : تفگ  دـیاب  دوشیمن  ارجا  لماک  تروص  هب  یهلا  دودـح  دراد و  دوجو  هعماج  رد  یعامتجا  دـسافم 

يارب ًالثم  دناهدومرف  نیعم  دودح  يارجا  يارب  ار  يددعتم  رایسب  طیارش  هک  اجنآ  زا  دش و  دهاوخن  ارجا  دودح  دوشن  ققحم  طیارش  مامت 
رثکا رد  ساسا  نیا  رب  ص 220 ) ج4 ، ینیمخ ، ماما  هلیسولاریرحت  همجرت  ر.ك :  ، ) دشاب هتـشاد  دوجو  طرـش  تشه  دیاب  دزد  تسد  عطق 
هعماج حالصا  رد  ار  يرثؤم  رایسب  شقن  یهلا  دودح  يارجا  دنچ  ره  ایناث : دوشیمن . تباث  دح  تسین  ققحم  طیارـش  هعومجم  نوچ  دراوم 

هعومجم ياهشیر  یساسا و  لح  ار  اهتموکح  هفیظو  هکلب  هدومرفن  دیکأت  هعماج  رد  دودح  يارجا  رب  اهنت  زگره  مالسا  یلو  دراد  یمالـسا 
ریگنابیرگ هریغو  يداصتقا  یعامتجا ، تالکشم  يراکیب ، رقف ، هکینامز  ات  ساسا  نیا  رب  هداد  رارق  دنوشیم  دسافم  نیا  هب  رجنم  هک  یلماوع 

. دشابیمن یفاک  دسافم  زا  هعماج  حالصا  يارب  ییاهنت  هب  دودح  يارجا  دشاب  مدرم 

دوش یم  صاصق  دشکب  ار  دوخ  ردپ  دنزرف  رگا  هکیلاح  رد   ، تسین وا  يارب  صاصق  قح   ، دشکب ار  دوخ  دنزرف  يردپ  رگا  یقوقح  ماکحا  رد 
؟  تسین ییارگ  هبناج  کی  ضیعبت و  رما  نیا  ایآ  .

شسرپ

یم صاصق  دشکب  ار  دوخ  ردپ  دنزرف  رگا  هکیلاح  رد   ، تسین وا  يارب  صاصق  قح   ، دشکب ار  دوخ  دـنزرف  يردـپ  رگا  یقوقح  ماکحا  رد 
؟  تسین ییارگ  هبناج  کی  ضیعبت و  رما  نیا  ایآ   . دوش

خساپ

رترب قوقح  ظاحل  هب  توافت  نیا  أشنم  اثلاث  درادن . دوجو  ضیعبت  يارب  هزیگنا  ایناث  تسا . توافت  هکلب  تسین  ضیعبت  روکذم  تاررقم  الوا 
یب ینعی  ضیعبت  هکنیا  هچ  تسا  هابتـشا  ندـیمان  ضیعبت  ار  یفـالتخا  هنوگ  ره  - 1 هکنآ : حیـضوت  تسا . نادنزرف  هدهع  رب  ردپ  نیـشیپ  و 

تسا نیا  تسه  هک  هچنآ  دیآ . شیپ  یتلادع  یب  ای  ضیعبت  ات  درادن  یقح  لاعتم  يادخ  رب  یـسک  نارگید و  قح  نتفرگ  هدیدان  یتلادع و 
هیده دشاب ، هدادن  ار  ام  قح  ادخ  میشاب و  راک  بلط  ام  هک  نآ  هن  داد و  رارق  ام  يارب  ار  یقوقح  دوخ ، لضفت  فطل و  زا  لاعتم  يادخ  هک 
قوقح ياطعا  رد  لاعتم  يادخ  ارچ  هک  دوش  لاؤس  دـیاش  - 2 تسا . هتـشاد  ینازرا  ام  هب  يراوگرزب  تمارک و  بحاـص  هک  تسا  یفطل  و 

، دـشاب سوه  يوه و  يور  زا  كـالم و  نودـب  تواـفت  نیا  رگا  خـساپ : میتـسین ؟ ادـخ  ناگدـنب  همه  اـم  رگم  دـش ، لـئاق  تواـفت  اـم  نیب 
یتلادع یب  ملظ و  نآ  فالخ  تسا و  تلادع  نیع  هنامیکح و  هکلب  تسین  اوران  اهنت  هن  دشاب  لوقعم  هجوم و  كالم  هب  رگا  اما  تساوران .
یئالقع قطنم  زین  تایاور و  هب  هجوت  اب  میرادـن ، یهاگآ  ماکحا  للع  رارـسا و  همه  هب  ام  هکنیا  هب  ناعذااب  توافت ، نیا  تمکح  اـما  تسا .

لمحت اسرف و  تقاط  تامحز  اب  هک  تسا  نآ  تیبرت  شرورپ و  دشر و  لکفتم  لوئسم و  زین  دنزرف و  نیا  شیادیپ  أشنم  ردپ  هک  تسا  نیا 
یلو تسا ، ردان  رایـسب  هچرگ  دـنزرف  لـتق  هب  مادـقا  دـنک و  یم  يراـیبآ  تسوا  رمع  رمث  هک  دوخ  يدوجو  لاـهن  نیا  ناوارف  ياـه  یتخس 

زا 405قوقح هحفص 279 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ظاحل هب  اـما  دـهاک . یمن  وا  راـک  یتشز  زا  يزیچ  دوش  یم  تازاـجم  رد  فیفخت  ثعاـب  گرزب ، ياـطخ  نیا  رب  قباـس  قح  نیا  تاـعارم 
دنزرف اما  دوش ، یم  هتساک  تازاجم  هفک  زا  يردق  مرج  نیا  اب  قوقح  نآ  ندرک  نیگنـس  کبـس و  دنزرف و  نیا  رب  قباس  قوقح  تیاعر و 

رد دـناوت  یم  ضیعبت  يارب  يا  هزیگنا  هچ  سپ  رداق ، میلع و  میکح و  تسا و  قلطم  زاین  یب  لاـعتم  يادـخ  - 3 درادن . ردـپ  رب  یقح  نینچ 
نیناوق مامت  نیاربانب  هللا . ذاعم  یناوتان ، ای  ندرک  راتفر  تمکح  تحلـصم و  فالخ  ای  يدنمزاین  ای  لهج  ایآ  دـشاب . هتـشاد  هشیر  دـنوادخ 

. تسا هنالداع  هنامیکح و  یهلا 

اب دشاب  یم  مارح  ياههام  رد  یلومعم  هید  موس  کی  نازیم  هب  هید  شیازفا  ثحب  دشاب  یم  حرطم  هعماج  رد  هزورما  هک  یتاعوضوم  زا  یکی 
ظفح زین  جح و  هضیرف  يادا  رطاخ  هب  مارح  ياههام  رد  تینما  يرارقرب  روظنم  هب  هدوب و  مالـسا  ردـص  نوناق   ، نوناق نیا  هکنیا  هب  هجوت 

هدوب ك اههام  نیا  تمرح 

شسرپ

دشاب یم  مارح  ياههام  رد  یلومعم  هید  موس  کی  نازیم  هب  هید  شیازفا  ثحب  دشاب  یم  حرطم  هعماج  رد  هزورما  هک  یتاعوضوم  زا  یکی 
ظفح زین  جح و  هضیرف  يادا  رطاخ  هب  مارح  ياههام  رد  تینما  يرارقرب  روظنم  هب  هدوب و  مالـسا  ردـص  نوناق   ، نوناق نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب 

هک اههار  ندوبن  درادناتـسا  هیلقن و  لیاسو  ترثک  هب  هجوت  اب  هزورما  یلو  دریگن  تروص  یگنج  اههام  نیا  رد  هک  هدوب  اـههام  نیا  تمرح 
هک يدارفا  دراد و  تافانم  نامز  اب  مالـسا  یماگمه  اـب  هک  ددرگ  یم  ارجا  نوناـق  نیا  ناـنچمه  ددرگ  یم  تاـفداصت  یخرب  زورب  هب  رجنم 
هید تخادرپ  هب  روبجم  يرمق  يرجه  ياههام  ندوب  مارح  رطاخ  هب  افرـص  یقطنم و  لیلد  چیه  نودب  دـنوش  یم  دـمع  ریغ  لتق  هب  بکترم 

. دوش یم  راذگنوناق  هب  ینیبدب  مدرم و  یتیاضران  بجوم  رما  نیا  هک  دنوش  یم  رت  نیگنس  يا 

خساپ

: مارح ياه  هام  رد  هید » ظـیلغت   » تمکح . 1 میریگ : یم  یپ  هلحرم  ود  رد  ار  خـساپ  یمارگ ، رگ  شـسرپ  امـش  يرگ  شاکنک  زا  رکـشت  اب 
ناسکی نامرجم  همه  رگید ، يوس  زا  دراد . ار  تازاجم  همیرج و  قاقحتـسا  راـیتخا ، دـمع و  اـب  یمرجم  ره  زا  یمرج  ره  هک  تسین  یکش 

نیناوق مامت  رد  هزورما ، لیلد  نیمه  هب  دراد . تواـفت  اـه  نآ  رگید  ياـهیگژیو  یناور و  یناـکم ، یناـمز ، طیارـش  کـش  نودـب  دنتـسین و 
لماـع ار  یناور  يراـمیب  ـالثم  دـنهد ، یم  رارق  ییازج  يرفیک و  نیناوق  راـنک  رد  فیفخت  دـیدشت و  لـماوع  ناونع  اـب  ار  يروـما  ناـهج ،
تروص هب  ار  فیفخت  دـیدشت و  لماوع  شیپ  نرق  هدراهچ  زا  زین ، مالـسا  دـنناد . یم  دـیدشت  لـماع  ـالومعم  ار  مرج  رد  رارکت  فیفخت و 

یم مولعم  هداس  یـسررب  کی  رد  تسا . هدرک  ینیب  شیپ  يورخا  ياه  تازاـجم  رد  مه  يویند و  ياـه  تازاـجم  رد  مه  یبلاـج ، عماـج و 
ساسا رب  هک  تسا  مالـسا  یتاذ  تعیبط  ناـمه  رطاـخ  هب  نیا  تسا و  رتشیب  دـیدشت » لـماوع   » هب تبـسن  مالـسا  رد  فیفخت » لـماوع   » دوش
هچنانچ تسا . مرج  نامز  ناکم و  مالسا ، رد  تازاجم  دیدشت  لماوع  هلمج  زا  تسا . هبـضغ » هتمحر  تقبـس  نم  ای   » راعـش هفطاع و  محر ،

رد تازاجم  نینچ  مه  تسا . توافتم  همرکم  هکم  ناکم  تسادق  تلع  هب  تازاجم  دـهد ، خر  همرکم  هکم  ای  يداع  ياه  ناکم  رد  یمرج 
یبوخ هب  تازاجم  عون  نیا  دوش . یم  هفاضا  موس  کی  مارح  ياه  هام  رد  لتق  هید  هدش و  رتدـیدش  اه  نآ  تسادـق  تلع  هب  مارح  ياه  هام 
يوس زا  تسا . رثوم  نآ  رد  الماک  یناکم  ینامز و  تایـصوصخ  هکلب  تسین ، نآ  یتاذ  هبنج  هب  هتـسب  اهنت  مرج  تیمها  هک  دهد  یم  ناشن 
رتشیب وا  يرگنایغط  حور  هک  دوش  یم  صخشم  تشادن  هگن  ار  سدقم  ياه  نامز  نکاما و  تمرح  یـسک  هچنانچ  هک  تسا  یهیدب  رگید 

الثم نکاما  مایا و  یخرب  هدولآ ، یبهذم و  ریغ  دارفا  هک  نیا  امک  تسا . رتشیب  هعماج  يارب  شرطخ  ررض و  يدرف  نینچ  تسا و  رتروسج  و 
« هید ظیلغت   » هک دندقتعم  اهقف  روهشم  ییاطخ : لتق  هب  مکح  نیا  تیارـس  ییارچ  . 2 دنوش . یمن  هانگ  بکترم  اروشاع و ...  اعوسات و  زور 

دروم رد  اما  دـبلط . یم  يرگید  تصرف  اهنآ  لقن  هک  دـنا  هدرک  دانتـسا  ییاه  تیاور  هب  هراـب  نیا  رد  دـشاب و  یم  زین  ییاـطخ  لـتق  لـماش 
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تمرح ظفح  رب  نوزفا  مارح  ياه  هام  رد  هید » دـیدشت   » هک دوش  یم  مولعم  هدـش  دای  تاـکن  زا  تسا : ینتفگ  دـیدرک  حرطم  هک  یـشسرپ 
يرگید ياه  تلع  اسب  هچ  دنشاب و  مکح  یعقاو  تلع  رگا  لماع -  ود  نیا  تسا . اه  هام  نیا  رد  تایانج  نتـساک  يارب  یلماع  اه ، هام  نیا 

 - یلتق بکترم  هک  دـنبظاوم  اه  هام  نیا  رد  مدرم  مک  تسد  تسا  دوجوم  زین  رـضاح  لاـح  رد  میعـالطا -  یب  نآ  زا  اـم  هک  دـشاب  لـیخد 
دارفا تسد  رد  نآ  تامدقم  الومعم  اما  دریگ ، یم  تروص  دارفا  هدارا  نودـب  ییاطخ ، لتق  دـنچ  ره  هک  ارچ  دـنوشن ؛ ییاطخ -  ای  يدـمع 
لباق تهج  دـنچ  زا  دـیدرک  حرطم  شـسرپ  رد  امـش  هک  یطابنتـسا  اما  تساک . هتـساوخان  ثداوح  يرایـسب  زا  طاـیتحا  اـب  ناوت  یم  تسا 

تسادـج و رگید  ياـه  هاـم  زا  بجر  هاـم  مرحم . هجح و  يذ  هدـعق ، يذ  بـجر ، تساـتراهچ : مارح  ياـه  هاـم  . 1 تسا : دـقن  یـسررب و 
، یتلع رع  هب  هابتـشا  يدایز  . 2 تسناد . مکح  یلـصا  تلع  ار  اه  هار  تینما  ناوت  یمن  نیاربانب  درادـن ، جـح  يارب  اه  هار  تینما  هب  یطابترا 

بکترم اـه  هدـننار  رتـشیب  هک  نیا  لـیلد  هب  یگدـننار  ییاـمنهار و  ياـه  همیرج  وغل  ـالثم  تسین . مکح  نتـشادرب  يارب  يا  هنـالقاع  لـیلد 
زا یخرب  یتح  یبرغ و  ياهروشک  دننام  اه  هداج  ندرک  درادناتـسا  اب  ناوت  یم  تسین . هنالقاع  دـنوش  یم  یگدـننار  ییامنهار و  تافلخت 

دسر یم  رظن  هب  . 3 درک . عفر  يا  هدع  دـنیاشوخ  رطاخ  هب  ار  مکح  هک  نیا  هن  تساک . توف  هب  رجنم  ثداوح  زورب  زا  یمالـسا  ياهروشک 
، تسین یتوافت  تسا ، رـضاح  لاح  رد  هچ  هتـشذگ و  رد  هچ  مرج  نتـساک  يارب  یلماع  دمع  هبـش  دـمع و  لتق  رد  هید  دـیدشت  هک  نیا  رد 

تـسین میدـق  لاح و  نامز  رد  یتوافت  تسا ، تادابع  نیرتهب  يارب  ینامز  فرظ  هک  اه  هام  نیا  نتـشاد  هگن  تمرح  اعطق  هک  نیا  رب  هوالع 
نینچ تسه . هدوب و  نکمم  ود  ره  رضاح  لاح  رد  و  (ص ) مرکا ربمایپ  نامز  رد  ییاطخ  لتق  تسا . ییاطخ  ياه  لتق  امش  هغدغد  نیاربانب 
دایز ای  مک  هک  دشاب  یتوافت  تافلت  رامآ  رد  دیاش  هتبلا  دشاب . هدش  ادـیپ  رـضاح  لاح  رد  هدوبن و  مالـسا  ردـص  رد  ییاطخ  لتق  هک  تسین 

، دـشاب هنیمز  نیا  رد  یثحب  هچنانچ  هلب ، . 4 درادـن . يریثأت  ماکحا  عضو  رد  تسا -  یطایتحا  یب  هیحان  زا  ابلاغ  هک  اه -  هتـشک  راـمآ  ندوب 
هک دنرواب  نیا  رب  ص 4 ] ش 5 و 6 ، لاس 1376 ، یـسرداد ، همانهام   ] ناهیقف زا  يا  هدـع  هک  تسا  ییاطخ  لتق  يارب  ثیداحا  لومـش  رد 

تایاور و دنـس  یـسررب  اب  دوش و  دراو  هار  نیا  زا  یهیقف  ای  ققحم  رگا  نیاربانب  دوش ، یمن  ییاطخ  ياه  لتق  لماش  هید » ظـیلغت   » ثیداـحا
. دنک طابنتسا  روهشم  فالخرب  ار  یمکح  دناوتب  دیاش  دسرب  يا  هجیتن  هب  یلقع  لیالد  رانک  رد  اهنآ  تلالد 

؟ تسیک هدهع  هب  دترم  تازاجم 

شسرپ

؟ تسیک هدهع  هب  دترم  تازاجم 

خساپ

. دشاب طیارش  دجاو  عرش  مکاح  رظن  ریز  هک  تسا  یمالسا  لدع  هاگداد  هدهع  هب 

نیا رد  دناد و  یم  صاصق  طوقس  لماع  ار  هیلع  ینجم  طسوت  گرم  زا  لبق  یناج  وفع  هک  یمالـسا  تازاجم  نوناق  هدام 268  اب  هطبار  رد 
مد يایلوا  هکنیا  ای  دوش  یم  طقاس  مه  هید  ایآ  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  . دننک صاصق  هبلاطم  دـنناوت  یمن  رگید  لوتقم ، مد  يایلوا  تلاح 

؟ دنراد ار  هید  هبلاطم  قح 

شسرپ

نیا رد  دناد و  یم  صاصق  طوقس  لماع  ار  هیلع  ینجم  طسوت  گرم  زا  لبق  یناج  وفع  هک  یمالـسا  تازاجم  نوناق  هدام 268  اب  هطبار  رد 
مد يایلوا  هکنیا  ای  دوش  یم  طقاس  مه  هید  ایآ  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  . دننک صاصق  هبلاطم  دنناوت  یمن  رگید  لوتقم ، مد  يایلوا  تلاح 
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رظن تسا  دنمـشهاوخ  تسا  هدـش  هتفرگ  اـهقف  ياوتف  زا  دراد و  یهقف  ـالماک  هبنج  هداـم  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  ؟ دـنراد ار  هید  هبلاـطم  قح 
. دیهد حیضون  ار  مکح  نیا  عضو  تلع  دینک و  نایب  هطبار  نیا  رد  ار  اهقف  زا  يدادعت 

خساپ

هطلـس وفع و  هلدا  مومع  ياضتقم  دنا و  هداد  اوتف  مه  اهقف  زا  يدحاو  ریغ  دیامن و  وفع  ار  یناج  گرم  زا  لبق  دـناوت  یم  هیلع  ینجم  يرآ 
توف زا  دـعب  هید  نوچ  هید  زا  وفع  هب  تبـسن  نکل  دـشاب ، یمن  وضع  سفن و  رب  تیاـنج  نیب  یقرف  دـشاب و  یم  مه  دوخ  قوقح  رب  ناـسنا 
مکح نیا  رد  تسین و  توق  زا  یلاخ  هکلب  تسین  هجو  زا  یلاخ  شندوبن  ذـفان  هید ، ثلث  زا  دازام  هب  تبـسن  لوتقم  وفع  ددرگ و  یم  تباث 
دناوت یم  هیلع  ینجم  هک  نیا  حیضوت  س 1904 .) ج 1 ، یعناص ، هللا  تیآ  لئاسملا  عمجم   ) تسین يدمع  ریغ  يدـمع و  تیانج  نیب  یقرف 
تـسا هثرو  قح  نوچ  رگید  موس ) ود   ) هب تبـسن  اما  دیامن  وفع  ار  دشاب  یم  شدوخ  قح  هک  هید  زا  موس ) کی   ) صاصق زا  وفع  رب  هوالع 

. دراد هثرو  تیاضر  هب  زاین 

یکشزپ تانیاعم  مولع و  هب  دانتسا  اب  دناوت  یم  تداهـش ) رارقا و   ) هدش اصحا  نآ  تابثا  هلدا  هقف  رد  هک  انز  دننام  یمئارج  رد  یـضاق  ایآ 
. دنک افتکا  هدش  اصحا  هلدا  هب  دیاب  طقف  ریخ و  ای  دنک  رداص  مکح 

شسرپ

یکشزپ تانیاعم  مولع و  هب  دانتـسا  اب  دناوت  یم  تداهـش ) رارقا و   ) هدش اصحا  نآ  تابثا  هلدا  هقف  رد  هک  انز  دننام  یمئارج  رد  یـضاق  ایآ 
. دنک افتکا  هدش  اصحا  هلدا  هب  دیاب  طقف  ریخ و  ای  دنک  رداص  مکح 

خساپ

تمهت ناظم  زا  دروم  ات  داد  هئارا  ار  نئارق  نآ  ناوت  یم  تسا و  ملع  بجوم  الومعم  هک  دشاب  نئارق  تاراما و  هب  دنتسم  رگا  یضاق -  ملع 
زا هک  تسا  تجح  ییاج  رد  یـضاق  ملع  دشاب . یم  دیؤم  دضتعم و  (ع ) نیموصعم لمع  هب  تسا و  تجح  ددرگن -  مهتم  یـضاق  دشابن و 

سانلا قح  هللا و  قح  نیب  یقرف  دوش و  لصاح  دانتـسا  تابثا و  لباق  تاراما  نئارق و  هار  زا  ینعی  دـشاب  سح  هب  بیرق  يدابم  سح و  يور 
(. ص 622 ج 1 ، یعناص ، هللا  تیآ  لئاسملا  عمجم   ) تسا مزال  یصوصخ  تیاکش  سانلا  قح  رد  نکل  تسین ،

. درادن صاصق  قح  هدیسر  لتق  هب  شرسمه  هک  ینز  ارچ 

شسرپ

. درادن صاصق  قح  هدیسر  لتق  هب  شرسمه  هک  ینز  ارچ 

خساپ

صتخم اهنت  نتـشادن  صاصق  قح  ینعی  دنرادن  صاصق  قح  هجوز  جوز و  هک  تسا  نیا  هدـش  دراو  هقف  هیلمع و  ياه  هلاسر  رد  هک  هچنآ 
هلأسم ریرحت  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  تشاد . دـنهاوخن  ار  یقح  نینچ  ود  ره  هجوز  جوز و  هکلب  تسین  هدیـسر  لـتق  هب  ناـشرهوش  هک  ناـنز 

جوز و زا  ریغ  درب ، یم  ثرا  زین  ار  صاـصق  درب ،  یم  ثرا  ار  لاـم  هک  یـسک   : » دـنیامرف یم  اـفیتسا  تیفیک  صاـصق ، باـتک  رد  مراـهچ 
زا و  دنرادن . صاصق  قح  مادک  چـیه  رهوش  نز و  ماما  ياوتف  هب  هجوت  اب  نیاربانب  دنـشاب »... یمن  صاصق  قحتـسم  اهنیا  اققحم  هک  هجوز ؛ 
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مالـسا دـسر  یم  رظن  هب  هک  تسا  نیا  رگید  هتکن  و  یببـس . رد  هن  تسا  یبسن  مراـحم  رد  صاـصق  قح  هک  دوش  یم  هدـیمهف  اـهقف  تارظن 
دنرب یم  جنر  يرگید  نادقف  زا  رهوش  نز و  زا  کی  ره  هچ  رگا  ور  نیا  زا  دیامن  رتدودحم  ار  يروما  نینچ  هریاد  ات  تسا  هتساوخ  هراومه 

جوز و تسا و  هداد  ناثراو  ایلوا و  رگید  نادنزرف و  هب  ار  صاصق  قح  روکذـم  هتکن  هب  هجوت  اب  مالـسا  اما  دـنوش  یم  یتاراسخ  لمحتم  و 
ياـجب تسا  هدرک  یعـس  نآرق  مه  یبـسن  ناگتـسب  دروم  رد  یتـح  تسا . هدومن  مورحم  قـح  نیا  زا  ار  یببـس  ناگتـسب  رگید  زین  هجوز و 

لتاق هکنیا  رب  هوالع  راک  نیا  دیامن . بیغرت  صاصق  ياجب  هید  تفایرد  لتاق و  وفع  هب  تسا ،  ینورد  هدـقع  زا  یـشان  هک  ندرک  صاصق 
زا هک  ار  يراکادـف و ...  راـثیا ، تشذـگ ، هیحور  دومن ، دـهاوخ  عشاـخ  عضاـخ و  مد  ياـیلوا  تشذـگ  وـفع و  ربارب  رد  هتخاـس و  هبنتم  ار 
یم هرقب  هیآ 178  رد  لاعتم  دنوادخ  رورنیا  زا  دروآ . دـهاوخ  دوجوب  هدـننک  تشذـگ  صخـش  رد  تسا  همیرک  قالخا  یناسفن و  تاکلم 
يا ناسحاب »... هیلا  ءادا  فورعملاب و  عابتاف  ءیـش  هیخأ  نم  هل  یفع  نمف  یلتقلا ... یف  صاصقلا  مکیلع  بتک  رونما  نیذلا  اهیا  ای  : » دـیامرف
دوخ ینید )  ) ردارب هیحان  زا  یـسک  رگا  سپ  تسا ... هدش  هتـشون  امـش  رب  ناگتـشک  دروم  رد  صاصق  مکح  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  يدارفا 

مکلعل بابلالا  یلوا  ای  هویح  صاصقلا  یف  مکل  و  : » دیامرف یم  مه  دعب  هیآ  رد  دنک . ... يوریپ  هدیدنـسپ  هار  زا  دیاب  دریگ  رارق  وفع  دروم 
هدیمهف هفیرـش  هیآ  ود  نیا  زا  هچنآ  دینک . هشیپ  يوقت  امـش  ات  درخ ، نابحاص  يا  تسا  یگدنز  تایح و  صاصق  رد  امـش  يارب  و  نوقتت » 

ياجب ای  دـنیامن و  تشذـگ  وفع و  لوتقم  يایلوا  رگا  اـما  تسا  لوتقم  ياـیلوا  قح  مزـال و  يرما  صاـصق  هچ  رگا  هک  تسا  نیا  دوش  یم 
مکح کی  زگره  تسا و  لوتقم  يایلوا  يارب  یقح  صاصق  هلأـسم  نیارباـنب  دوب . دـهاوخ  رتهب  دـنهدب  تیاـضر  هید  تفاـیرد  هب  صاـصق 

مه اهبنوخ  دنشخبب و  ای  دنریگن  اهبنوخ  دنشخبب و  ار  لتاق  دننک و  رظنفرـص  ناشقح  نیا  زا  دنناوت  یم  دنـشاب  لیام  رگا  هکلب  تسین  یمازلا 
ار بلطم  قح  زین  ناهانگ  یب  نوخ  هلاسم  رد  دنک ، یم  لابند  هبناج  همه  یـسررب  ینیب و  عقاو  اب  ار  لئاسم  دروم  ره  رد  هک  مالـسا  دنریگب .
وفع و هکلب   ) دنک یم  صاصق  رب  هیکت  طقف  دوهی  هدش  فیرحت  نیئآ  نوچمه  هن  تسا . هتـشاد  نایب  يوردنک  يوردـنت و  هنوگ  ره  زا  رود 

هیصوت دوخ  ناوریپ  هب  ار  هید  ای  وفع  هار  طقف  ینونک  تیحیـسم  دننام  هن  و  ءیـش )... هیخا  نم  هل  یفع  نمف  تسا  هدومن  حرطم  ار  تشذگ 
روخ رد  دراد و  دوجو  هفیرـش  هیآ  رد  هک  یبلاج  هتکن  هویح )... صاصقلا  یف  مکل  درامـش _ و  یم  تایح  هیام  ار  صاصق  هکلب   ) دنک یم 

يردارب هتشر  نآرق  هک  دوش  یم  هدیمهف  صاصق  ثحب  رد  نآ  هاگیاج  ظفل و  نیا  رد  تقد  زا  دشاب . یم  هیخا » نم   » ظفل تسا  رایسب  لمأت 
يایلوا فطاوع  کیرحت  يارب  اذل  تسا .  رارقرب  زاب  قحان ،  نوخ  نتخیر  زا  دعب  یتح  هک  دناد  یم  مکحتـسم  يردق  هب  ناناملـسم  نایم  ار 

. تسا یبلاج  فیطل و  هتکن  نیا  دـیامن و  یم  قیوشت  ارادـم  وفع و  هب  ریبعت  نیا  اب  ار  نانآ  دـنک و  یم  یفرعم  لتاق  ناردارب  ار  اـهنآ  لوتقم 
زا دـنا و  هدز  یهانگ  نینچ  هب  تسد  مشخ و ...  تاساسحا و  تاناجیه  رثا  رب  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  بلطم  نیا  هک  تسا  یهیدـب  هتبلا 

دنردارب و مان  هتسیاش  هن  دنرادن  ینامیـشپ  تمادن  نآ  زا  دننک و  یم  راختفا  دوخ  تیانج  هب  هک  یناراکتیانج  اما  دننامیـشپ  زین  شیوخ  راک 
زا ار  هجوز  جوز و  ورنیا  زا  دوش  رتدودحم  صاصق  هنماد  ات  تسا  هتـساوخ  مالـسا  ارهاظ  هکنیا  مالک  هصالخ  تشذـگ ! وفع و  قحتـسم  هن 
زین یقطنم  یلقع و  رظن  زا  دـش  نایب  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  راک  نیا  و  تسا . هدومن  راذـگاو  ایلوا  هیقب  هب  ار  نآ  هتخاـس و  مورحم  قح  نیا 

 . تسا يا  هدیدنسپ  رما 

مکح دش ، هتخانش  رصقم  درم  هکنیا  زا  دعب  دیسریم . لتق  هب  شرسمه  يوقاچ  تابرض  رثا  رد  ینز  نامرهش  طاقن  زا  یکی  رد  شیپ  هام  دنچ 
مالسا نآرق و  ماکحا  قبط  هک  تسا  انعم  نادب  رما  نیا  دنزادرپب . ار  هید  فصن  لوتقم  هداوناخ  هک  دیدرگ  طورشم  نادب  وا  صاصق  مادعا و 

درم هید  فصن  نز  هید 

شسرپ

، دش هتخانش  رصقم  درم  هکنیا  زا  دعب  دیـسریم . لتق  هب  شرـسمه  يوقاچ  تابرـض  رثا  رد  ینز  نامرهـش  طاقن  زا  یکی  رد  شیپ  هام  دنچ 
نآرق ماکحا  قبط  هک  تسا  انعم  نادب  رما  نیا  دنزادرپب . ار  هید  فصن  لوتقم  هداوناخ  هک  دیدرگ  طورـشم  نادب  وا  صاصق  مادعا و  مکح 
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هدـننک عناق  یباوج  هب  یمالـسا  مکح  نیا  لیلد  هراـب  رد  مدوب  دـنمهقالع  یلیخ  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  تسا . درم  هید  فصن  نز  هید  مالـسا  و 
جراخم دـنايداصتقا و  رثؤم  وضع  ًابلاغ  هداوناخ  رد  نادرم  نوچ  مدیـسر : باوج  نیا  هب  ًاتیاهن  مدروآ و  يور  هنومن  ریـسفت  هب  مبای ، تسد 
تاعارم توافت  نیا  رگا  دنروآیم ، رد  شدرگ  هب  ار  هداوناخ  یگدـنز  خرچ  دوخ  يداصتقا  ياهتیلاعفاب  دـنوشیم و  لمحتم  ار  هداوناخ 

غلبم فصن  تخادرپ  نوناق  اب  مالـسا  نیاربانب ، دوشیم . دراو  شهانگیب  نادـنزرف  لوتقم و  درم  ناگدـنامزاب  هب  لیلدیب  یتراـسخ  دوشن ،
. تسا هدرک  يریگولج  هداوناخ  کی  هب  یندوشخبان  هبرـض  يداصتقا و  ألخ  زا  هدرک و  تیاعر  ار  دارفا  همه  قوقح  درم  صاصق  دروم  رد 

کمک هداوناخ  داصتقا  هب  نادرم  ياپمه  عقاوم  یلیخ  رد  نانز  فلتخم  لیالد  هب  هزورما  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسا ، اـجنیا  هدـنب  لاؤس  لاـح 
؟ تسا هنوگچ  نوناق  نیا  يارجا  هوحن  دنناخرچیم ، ار  هداوناخ  يداصتقا  ياهخرچ  دننکیم و 

خساپ

ماظن هک  دراد  هتـسویپ  مه  هب  عماج و  یماـظن  مالـسا  . 1 دـیامنیم : دـنمدوس  ریز  تاکن  هب  هجوت  هلأسم  داـعبا  زا  یخرب  ندـش  نشور  يارب 
هداد رارق  هّجوت  دروم  گرم  زا  سپ  ات  تدالو  زا  شیپ  زا  ار  ناسنا  یگدـنز  نوگانوگ  يایاوز  یمالـسا  هقف  تسا . نآ  زا  یـشخب  یقوقح 

زیر و تاکن  یخرب  هب  هیکت  سپ  درک . ظاحل  یلک  همانرب  نآ  ياتسار  رد  نالک و  هاگن  رد  ار  زیر  لئاسم  ایاوز و  مامت  دیاب  نیاربانب ، تسا .
رب هتفرـشیپ  ياهروشک  هزورما  لاثم ، يارب  دـهدیمن ؛ بولطم  هجیتن  نـالک ، هماـنرب  یلک و  هرکیپ  هب  هجوت  نودـب  نآ ، هب  یلالقتـسا  هاـگن 

هتخاس راوتـسا  تالماعم  مامت  رد  تایلام  دصرد  رب 16 ار  دوخ  يداصتقا  ماظن  ناملآ  روشک  دـنوشیم . هرادا  صاخ  یتاـیلام  ماـظن  ساـسا 
نتفرگ رظن  رد  نودب  ضارتعا  نیا  دشاب ، هتـشاد  ضارتعا  تیربک  کی  دیرخ  لباقم  رد  يدصرد  تایلام 16 تخادرپ  هب  یسک  رگا  تسا .

یلک روط  هب  نوناق  هک  اجنآ  زا  سپ  تسا . هتفرگ  تروص  هتشاد ، راوتسا  نآ  ساسا  رب  ار  دوخ  يداصتقا  ماظن  هک  روشک  نآ  نالک  همانرب 
رد . 2 دوشیمن . یلک  مکح  ضقن  ببس  ياهرـصبت  ییانثتـسا و  دراوم  دنکیم و  تیاعر  ار  یمومع  تحلـصم  راذگ  نوناق  دوشیم ، عضو 

هیهت رـسمه ، یجرخ  هقفن و  لاـثم  يارب  تسا ؛ ریذـپانفلخت  هک  تسا  هدـش  هداـهن  درم  نز و  هدـهع  هب  صاـخ  یفیاـظو  یمالـسا  قوـقح 
یلغـش تیعقوم  لقتـسم و  يداصتقا  عبنم  زا  دوخ  ینز  رگا  تسا . هدـش  هتـشاذگ  درم  هدـهع  هب  هیرهم  تخادرپ  سابل ، كاروخ ، نکـسم ،
رهوـش تسین و  وا  هدـهع  هب  نکـسم  هنیزه  هناـخ و  جراـخم  تخادرپ  هـفیظو  عرـش ، رظن  زا  یلو  درادـن ؛ لاکـشا  دـشاب ، رادروـخرب  یلاـع 

رد ار  رهوش  ینورد  لیامت  رطاخ و  تیاضر  اـب  نز  رگا  هّتبلا  دزاـس . روبجم  یگدـنز  هناـخ و  هنیزه  کـمک  تخادرپ  هب  ار  يو  دـناوتیمن 
ربارب رد  هک  تسا  یلاـم  هید  . 3 تسا . هدش  هداهن  درم  هدـهع  هب  ًاعرـش  هفیظو  نیا  یلو  تسا ؛ رگید  ياهلأسم  دـهد ، يرای  هناخ  رتهب  هرادا 

دناوتیمن یسک  نیاربانب ، درادن . طابترا  هدید  بیسآ  صخش  شزرا  هب  نآ  رادقم   1. دوشیم هتفرگ  تسا ، هدش  دراو  ناسنا  هب  هک  یبیسآ 
یلمع یملع و  بتارم  بسک  تافص و  هب  ناسنا  شزرا  تمظع و  دراد . شزرا  درم  فصن  نز  تسا ، درم  هید  فصن  نز  هید  نوچ  دیوگب 

نم دومرف ] و   ] درک تباجا  ار  نانآ  ياعد  ناشراگدرورپ  سپ  : » دیامرفیم دیجم  نآرق  دـنناسکی . نز  درم و  تهج  نیا  رد  تسا و  هتـسباو 
دـنک و هتـسیاش  راک  نز  ای  درم  زا  سک  ره   » 2 .« منکیمن هابت  دـنرگیدکی ، زا  همه  هک  نز  ای  درم  زا  ار ، امـش  زا  یلمع  بحاص  چـیه  لمع 
3 .« داد میهاوخ  شاداپ  دندادیم ، ماجنا  هچنآ  زا  رتهب  نانآ  هب  ًاملسم  میشخب و  یقیقح   ] تایح ياهزیکاپ  یگدنز  اب  ار  وا  ًاعطق  دشاب ، نمؤم 

تشپ يدوگ  ردق  هب  و  دنوشیم ، تشهب  لخاد  نانآ  دنـشاب ، نمؤم  هک  یلاح  رد  نز ، ای  دنـشاب  درم  دننک  هتـسیاش  ياهراک  هک  یناسک  «و 
ای دشاب  درم  دنک  هتـسیاش  راک  هک  ره  دباییمن و  رفیک  نآ  دننام  هب  زج  دـنک ، يدـب  هک  ره   » 4 .« دنریگیمن رارق  متس  دروم  ییامرخ  هتـسه 
هب ناسنا  شزرا  نیارباـنب ،  5 .« دـنباییم يزور  باسحیب  اجنآ  رد  دـنوشیم و  تشهب  لخاد  نانآ  دـشاب ، هتـشاد  نامیا  هک  یلاـح  رد  نز 

نانز اسب  هچ  دنناسکی و  درم  نز و  درادن ؛ یـشقن  تیـسنج  تهج  نیا  رد  تسا . یهالا  برق  يالاو  بتارم  هب  يو  ندش  لئان  وا و  تیناسنا 
ياهتیـصخش زا  یکی  رگا  ببـس ، نیدـب  تسین . تیـصخش  صخـش و  نداهن  تمیق  ياـنعم  هب  هید  دنـشاب . رادروخرب  يرتهب  دادعتـسا  زا 

ربارب هتخاب ، ناج  هنوگ  نیا  هک  ياهداس  رگراک  هید  اب  شاهید  دوش ، هتـشک  دـمع  ریغ  لتق  کی  نایرج  رد  روشک  یـسایس  ای  یملع  گرزب 
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دمع لتق  هک  نانچ  تسا ! رتشیب  شاهید  دنکیم ، داجیا  هعماج  رد  یگرزب  ألخ  تیصخش  نآ  نادقف  نوچ  دیوگب  دناوتیمن  یسک  تسا .
ای لتق  صاصق  هب  زج   - ار یـسک  سک  ره  : » دیامرفیم میرک  نآرق  دـنرادن . توافت  درم  نز و  هنیمز  نیا  رد  تسا و  گرزب  رایـسب  یهانگ 
هید رد  نز  مهـس  دوـشیم  هتفگ  هکنیا  . M6 4 .«} دـشاب هتـشک  ار  مدرم  همه  ایوگ  هک  تسا  ناـنچ  دـشکب ، نیمز - رد  يداـسف  رفیک ] هب  ]

هدیـسرن لـماک  هید  ثلث  هب  اـت  نز  هید  ینعی  تسا ؛ ناـسکی  درم  اـب  ثلث  زا  رتمک  رد  نز  هید  تسین . اـج  همه  رد  تسا ، درم  مهـس  فصن 
.5 درادن . توافت  درم  اب  نز  مهـس  يدراوم  رد  مه  اجنآ  رد  تسا . حرطم  زین  ثرا  رد  هلأسم  نیا  هکنانچ  ؛7  تسا ربارب  درم  هید  اب  دشاب ،

يارب هید  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسا . فاعم  تیلوؤسم  نیا  زا  نز  تسا و  هداد  رارق  درم  هدهع  هب  ار  هداوناخ  يداصتقا  هرادا  تیلوؤسم  مالسا 
هداهن درم  هدهع  هب  يدیلک  یلصا و  شقن  يداصتقا  رظن  زا  و  تسا ، هدید  بیـسآ  هداوناخ  رد  هدش  داجیا  ألخ  زا  یـشخب  ناربج  تمارغ و 

، دـنکیم اـفیا  ار  يداـصتقا  لوا  شقن  نز  هک  يدراوم  رد  دوش ، هتفگ  تسا  نکمم  دوشیم . هتفرگ  لـماک  روط  هب  درم  رد  هید  نیا  هدـش ،
يداصتقا هدمع  شقن  نز  هک  ییانثتسا  دراوم  و  دوشیم ، ارجا  عضو و  ماع  وحن  هب  نوناق  هک  تسا  نآ  خساپ  دوب ؟ دهاوخ  هچ  هلأسم  مکح 

هداوناخ يداصتقا  تیلوؤسم  زین  ضرف  نیا  رد  یّتح  هّتبلا  دریذپ . انثتـسا  ای  ددرگ  اغلم  نوناق  لصا  دوشیمن  ببـس  تسا ، هتفرگ  هدهع  هب  ار 
یگدـنز و قح  ندوب  رتمک  ياـنعم  هب  نز  هید  صقن  هب  مکح  . 6 دنک . یلاخ  هناش  تیلوؤسم  نیا  زا  دـناوتیمن  درم  تسا و  درم  هدـهع  هب 
، دـنادیم يداصتقا  لوا  لماع  ار  درم  هک  نز  درم و  ياهتیلوؤسم  مالـسا و  يداصتقا  هاگدـید  هب  هّجوت  اب  نوناق  نیا  تسین . نز  یتمـالس 

هید مین  تخادرپ  اب  ار  لتاق  ناوتیم  دشکب ، ار  ینز  يدرم  رگا  ببـس ، نیدـب  تسا . ناسکی  درم  نز و  رد  یگدـنز  قح  تسا . هدـش  عضو 
هید رد  هک  تسا  انعم  نادب  نیا  دزاسیمن . روبجم  سفن  صاصق  زا  رظن  فرـص  هید و  فصن  شریذـپ  هب  ار  مد  ّیلو  عراش  درک و  صاصق 

رتيوق و شایعیبط  تایصوصخ  هب  هّجوت  اب  درم ، تسا . هدش  ظاحل  يداصتقا  ياهدمایپ  ددرگیمن و  زاب  تمالس  یگدنز و  قح  هب  هلأسم 
قح زا  دـنناسنا و  ود  ره  درم  نز و  هنرگو  دوشیم ؛ ساسحا  رتشیب  شدوجو  ألخ  مدـع ، تروص  رد  و  تسا ؛ رترهاـظ  يداـصتقا  دـُعب  رد 
زا اریز  دوشیم ؛ داجیا  درم  نز و  نایم  لماک  یلداعت  داعبا ، همه  رد  مالـسا  نیناوق  يارجا  اب  . 7 8. دنرادروخرب ناسکی  یتمالس  یگدنز و 

كاـشوپ و كاروخ ،  ) هناـخ يراـج  ياـههنیزه  تخادرپ  يداـصتقا و  هرادا  هفیظو  یلو  دربیم ؛ ثرا  نز  مهـس  ربارب  ود  درم  فرط  کـی 
یتیلوؤسم هک  نآیب  دـنکیم ، فرـصم  شهاوخلد  دراوم  رد  درادیم و  هاگن  دوخ  يارب  ار  شیوخ  مهـس  نز  تسا ؛ وا  شود  رب  نکـسم )

هب هّجوت  اب  ددرگیم . رتشیب  درم  یصاصتخا  فرصم  مهـس  زا  نز  یـصاصتخا  فرـصم  مهـس  هاگهجیتن  رد  دشاب . هتـشاد  شود  رب  صاخ 
تهج رد  هاگ  یقالخا ، لئاسم  هظحالم  ساسا  رب  دوخ ، یفطاع  دید  اب  نز  دوشیم . داجیا  هداوناخ  ماظن  رد  لماک  یلداعت  عماج ، دـید  نیا 
بتک رد  زابرید  زا  نز  هید  فیصنت  هلأسم  . 8 درادن . ياهفیظو  دروم  نیا  رد  ًاعرش  یلو  درادیم ؛ رب  ماگ  هداوناخ  يداصتقا  تالکشم  ّلح 

یفرعم ّتنس  لها  ياملع  زا  نت  ود  زج  ینس  هعیـش و   9 ناهیقف مامت  رظن  ار  نآ  هلأسم ، رکذ  زا  سپ  یـسوط  خیـش  تسا . هدش  حرطم  یهقف 
. تسا هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یتایاور  هلأسم  رد  هدـمع  لیلد   - 10 9. دنادیم تایاور  یخرب  عامجا و  ار  دوخ  لیلد  دـنکیم و 

زین تّنس  لها  تسا . درم  هید  فصن  نز  هید   11 لجرلا ؛ ۀید  فصن  ةأرملا  ۀید  دنکیم : لقن  نینچ  (ع ) قداص ماما  زا  ناکـسم  نب  هّللادبع 
نیا لـثم  مه  ذاـعم  تسا . درم  هید  زا  یمین  نز  هید   12 ؛  لجرلا ۀید  نم  فصنلا  یلع  ةارملا  ۀید  دـناهدرک : لقن  نینچ  (ص ) ادـخ لوسر  زا 
نخس  14. تسا هدش  لقن  زین  تباث  نب  دیز  سابع ، نبا  رمع ، (ع ،) یلع نینمؤملاریما  ترضح  زا  بلطم  نیا   13. تسا هدرک  لقن  ار  تیاور 

ماما هب  دـیوگیم : بلغت  نب  نابا  میرب . نایاپ  هب  تسا ، دـبعت  حور  هدـنهد  شرورپ  مکح و  تمکح  لصا و  هدـنرادرب  رد  هک  یتیاور  اـب  ار 
. رتش هد  دومرف : تسا ؟ ردقچ  نآ  هید  دییامرفیم ؟ هچ  هدرک ، عطق  ار  ینز  تشگنا  کی  هک  يدرم  هرابرد  متشاد ، هضرع  (ع ) قداص رفعج 

راـهچ رگا  متفگ : رتـش . یـس  دومرف : هچ ؟ دـنک ، عطق  ار  تشگنا  هس  رگا  متفگ : رتـش . تسیب  دومرف : درک ؟ عطق  ار  تشگنا  ود  رگا  متفگ :
ار تشگنا  راهچ  تسا و  رتش  یـس  شاهید  دنکیم ، عطق  ار  تشگنا  هس  هّللا ، ناحبـس  متفگ : رتش . تسیب  دومرف : دـنک ؟ عطق  ار  وا  تشگنا 

تبـسن ناطیـش  هب  ار  نآ  میتسجیم و  يرازیب  شاهدـنیوگ  زا  میدینـشیم ، قارع  رد  ار  نخـس  نیا  اـم  رتـش !؟ تسیب  شاهید  دـنکیم ، عطق 
رگا تسا و  یکی  ثلث  ات  درم  نز و  هید  هک  تسا  هلاو - هیلع  هّللا  یلـص  - ادخ لوسر  مکح  نیا  نابا ، يا  مارآ ؛ دومرف : ترـضح  میدادیم .
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15. دوریم نیب  زا  نید  دوش ، سایق  تّنس  هچنانچ  ییوگ . نخس  نم  اب  سایق  اب  یتساوخ  وت  نابا ، يا  ددرگیم . فصن  دیـسر ، ثلث  دح  هب 
یِّنَأ ال مُهُّبَر  مَُهل  َباجَتساَف  . » 2 ص 528 . ج 2 ، میدق ، پاچ  لئاسملا ، ضایر  ر.ك : . 1 تشونیپ : ------------------------- 

ٌنِمُؤم َوُه  َو  یثنُأ  َوأ  ٍرَکَذ  نِم  ًاـِحلاص  َلِـمَع  نَم  . » 3 . 195 (: 3) نارمع لآ  ٍضَعب .» نِم  مُکُـضَعب  یثنُأ  َوأ  ٍرَکَذ  نِم  مُکنِم  ٍلِماع  َلَـمَع  ُعیِـضُأ 
َوُه َو  یثنُأ  َوأ  ٍرَکَذ  نِم  ِتاِحلاّصلا  َنِم  لَمعَی  نَم  َو  . » 4 . 97 (: 16) لحنلا َنُولَمعَی .» اُوناک  ام  ِنَسحَِأب  مُهَرجَأ  مُهَّنَیِزجََنل  َو  ًۀَبِّیَط  ًةویَح  ُهَّنَِییُحنَلَف 
َوأ ٍرَکَذ  نِم  ًاِحلاص  َلِمَع  نَم  َو  اهَلثِم  ّالِإ  يزُجی  الَف  ًۀَئِّیَس  َلِمَع  نَم  . » 5 . 124 (: 4) ءاسنلا ًاریِقَن .» َنوُمَلُظی  َو ال  َۀَّنَجلا  َنُولُخدَی  َِکئلوُأَف  ٌنِمؤُم 

ِضرَألا ِیف  ٍداـسَف  َوأ  ٍسفَن  ِریَِغب  ًاـسفَن  َلَـتَق  نَم  . » 6 . 40 (: 40) رفاغ ٍباـسِح .» ِریَِغب  اـهِیف  َنُوقَزُری  َۀَّنَجلا  َنُولُخدَـی  َکـِئلوُأَف  ٌنِمُؤم  َوُه  َو  یثنُأ 
، یلح همالع  ماکحالا ، دعاوق  یسوط ؛ خیش  ۀیاهنلا ، . 7 . 32 (: 5  ) هدـئام ًاعیِمَج .» َساّنلا  اَیحَأ  امَّنَأَکَف  اهایحَأ  نَم  َو  ًاعیِمَج  َساّنلا  َلَتَق  امَّنَأَکَف 
، کلام أطوم  ص 452 ؛ ج13 ، یلیبدرا ، ققحم  ناهربلا ، ةدـئافلا و  عمجم  ص 571 ؛ ج 4 ، نیققحلارخف ، دـئاوفلا ، حاضیا  ص 594 ؛ ج 3 ،
، طوسبملا ص 238 ؛ ج 2 ، صاصجلا ، یلع  نب  دـمحا  نآرقلا ، ماکحا  ر.ك : . 9 ص 73 . یمالسالا ، هقفلا  یف  ءاضقلا  . 8 ص 854 . ج 2 ،

عماج فلؤم  ص 254 . فـالخلا ج 5 ، . 10 ص306 . ج8 ، یناذولکلا ، باطخلاوبا  ۀـیادهلا ، ص 79 ؛ ج 26 ، یـسخرسلا ، نیدلا  سمش 
، یعفاش درادـن . یفلاخم  مصا ) هیلع و  نبا   ) نت ود  نآ  زج  تسا و  قاّفتا  دروم  هلأسم  نیا  هک  تسا  هدرک  اعّدا  نانچ  زین  قافولا  فالخلا و 

ياعدا لقن  زا  سپ  همادق ، نبا  تسا . هتفگ  زاب  ار  یـسوط  خیـش  نخـس  يوون  دناهدرک و  عامجا  ياعدا  زین  ربلادبع  نبا  رذنم و  نبا  يوون ،
تفلاخم (ص ) ربمایپ تّنـس  هباحـص و  عامجا  اب  تسا و  ردان  لوق  نیا  دـیوگیم  هدرک ، هراشا  نت  ود  نآ  تفلاخم  هب  هلأسم  نیا  رد  عامجا 

ص ج 19 ، يوونلا ، نیدلا  ییحم  عومجملا ، ص 114 ؛ ج 6 ، مالا ، باتک  ص 564 ؛ یمق ، دمحم  نب  یلع  قافولا ، فالخلا و  عماج  . ) دراد
.13 ص 286 . ج 6 ، راـخزلا ، رحبلا  ر.ك : . 12 ص 205 . ج 29 ، یلماع ، رح  هعیـشلا ، لئاسو  . 11 ص 529 و 531 .) ج 9 ، ینغملا ، 54 ؛
ج 8، يربکلا ، ننـسلا  ر.ك : . 14 ص 225 . ج 7 ، راطوالا ، لـین  ص 9 ؛ ج 8 ، یقهیبلا ، نیـسحلا  نب  دمحا  رکبوبا  يربکلا ، ننـسلا  ر.ك :

ص 300. ج 7 ، ینیلک ، خیش  یفاکلا ، . 15 ص 362 . ج 4 ، یعلیزلا ، دمحموبا  ۀیارلا ، بصن  ص 95 

؟ دننک یم  مادعا  ار  دترم  ارچ  نیدلا  یف  هارکا  هیآ ال  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ دننک یم  مادعا  ار  دترم  ارچ  نیدلا  یف  هارکا  هیآ ال  هب  هجوت  اب 

خساپ

، مالسا رد  هک  تسا  ملسم  تسا . نآ  فراعم  هعومجم  نآرق و  تایآ  هب  عماج  یـشرگن  هب  طونم  نیدلا ،  یف  هارکا  قیقد ال  يانعم  تخانش 
املسم تسا . یناوارف  یهارکا  ماکحا  رب  لمتـشم  زین ، هدودحم  نیا  یعامتجا . نیناوق  و  دودح »  » دننام دراد ؛ دوجو  یناوارف  يرابجا  ماکحا 

رظن دیدجت  نیدلا  یف  هارکا  هلمج ال  زا  ییادتبا  مهف  رد  دیاب  ورنیازا  دنتسین و . ... نآ  هب  یـضار  دوشیم ، يراج  نانآ  رب  دح  هک  یناسک 
شریذـپ هب  روز  هب  ار  یـسک  ناوتیمن  ینعی ، تسین ؛ رابجا  هارکا و  لباق  نید ، شریذـپ  لـصا  هک  تسا  نآ  هیآ  نیا  يرهاـظ  ياـنعم  درک .

ماکحا هدودـحم  زا  ریغ  هدودـحم  نیا  یلو  تسین ؛ لیمحت  لـباق  هدـیقع »  » نیارباـنب درک . بلـس  وا  زا  ار  ياهدـیقع  اـی  دومن و  راداو  ینییآ 
رابجا هارکا و  یعامتجا ، ياهماظن  رد  دـننکیم . یحارط  زین  ار  یعامتجا  یماظن  دوخ  يارب  يرکف ، ياهماظن  هیلک  هک : نیا  حیـضوت  تسا .

دراد و دوجو  ینوناق  ربج  نآ ، یقوقح  یعامتجا و  ياههلوقمرد  یماظن  ره  رد  ینعی ، تسا ؛ اهماظن  هیلک  رد  هدـش  ینیبشیپ  ياـهرازبا  زا 
. دنتـسه لوقعم  لوبقم و  يرما  اـهماظن ، همه  رد  یماـظتنا  ياـهورین  ییاـضق و  ياـهماظن  تسین . لرتـنک  هرادا و  لـباق  هعماـج  نآ ، نودـب 

ربج لمع ، هطیح  رد  یلو  درادن ؛ یهار  رابجا  هدیقع »  » هطیح رد  درک . ادج  قوقح  لمع و  هدودحم  زا  ار  هدیقع  هدودـحم  یتسیاب  نیاربانب 
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. تسا هدادـن  رارق  ياهدـیقع  شریذـپ  يارب  ار  يربـج  چـیه  دوخ ، غیلبت  هدودـحم  رد  زین  مالـسا  لوـبق . لـباق  مه  تسا و  مزـال  مه  هارکا  و 
اب ار  قلخ  هک  تسا  نیا  نم  هار  وگب  مدرم  هب  ام ! لوسر  يا  تسا : هدومرف  نآرق  هک  نانچ  تسا ؛ تریـصب  شنیب و  ساسا  رب  مالـسا  توعد 

ماکحا زا  يرـسکی  تروص  نیا  رد  دـش ، مالـسا  ياریذـپ  درف  هک  هاگ  نآ  هیآ 108 ؛) فـسوی ، ، ) M} مناوخب ادـخ  هب  تریـصب  ییانیب و 
ردـص رد  تسین . هدـیافیب  زین  عوضوم  نیا  یخیراتهقباس  هب  هراشا  اجنیا  رد  دوش . اریذـپ  دـیاب  زین  ار  دـترم  مکح  هلمج  زا  نآ ، یعاـمتجا 

قیقحت يور  زا  دارفا ، نیا  همه  هک  تسا  یعیبط  دندروآیم . مالسا  هورگ  هورگ  مدرم  نآ ، ناشخرد  ياهيزوریپ  زا  سپ  اصوصخ  مالـسا 
راهظا دوخ ، عفانم  ظفح  رطاخ  هب  یتح  نآ و  تفرـشیپ  مالـسا و  تمظع  رطاخ  هب  اـهنآ  زا  يرایـسب  هکلب  دـندیورگیمن ؛ مالـسا  هب  لـماک 

: »... دنتفگیم نانآ  دندرکیم . یناملسم  هب  رهاظت  مدرم ، دیاقع  مالسا و  هب  ندز  هبرض  رطاخ  هب  زین  ياهدع  نیب  نیا  رد  دندرکیم . مالـسا 
مالـسا زا  زین  اهنآ  هلیح  نیدب  دـیاش  دـیوش ، رفاک  زور  رخآ  دـیروآ و  نامیا  زور -  لوا  هدـش -  لزان  ناناملـسم  يارب  هک  یباتک  نید و  هب 

سپ دنروآرد و  مالسا  گنر  هب  ار  دوخ  دنناوتن  نازاب ، گنرین  نابلط و  تصرف  هک  نآ  تهج  هب  مالسا  هیآ 72 .) نارمع ، لآ  «، ) دندرگزاب
نید هب  دـهاوخیم  یـسک  رگا  ات  دومن  عضو  ار  دـترم  مادـعا  مکح  دـنزادنیب ، هار  هب  نآ  هیلع  یناور  گنج  مالـسا ، زا  جورخ  اب  یتدـم  زا 

هلأسم دزادنیب . هار  هب  هدیقع  بیرخت  یتاغیلبت و  گنج  ناناملـسم ، هیلع  يزیرهمانرب  اب  دـناوتن  یـسک  زین  دوش و  دراو  قیقحت  اب  دوش ، دراو 
قح ياراد  زین  نانیا  دنریذپیم . ار  نید  دوخ ، يدیحوت  كاپ  ترطف  تهج  هب  مدرم  زا  يرایسب  هک : نآ  دشاب  هجوت  دروم  دیاب  هک  يرگید 

هداس و ياهلدا  اب  نانآ  زا  يرایسب  دنشاب . اردص  الم  انیـسنبا و  دنناوتیمن  هک  مدرم  همه  دنتـسه . شیوخ  هدیقع  زا  تسارح  رد  یقوقح  و 
دریگ رارق  نارگهلداجم  هلمح  دروم  يرطف ، هداس و  نید  نیا  دشاب  انب  رگا  لاح  دـننیبیم . نآ  رد  ار  دوخ  لامآ  هدرک و  ور  نید  هب  يرطف ،
يارب یتسیاـب  سپ  دـننک . عاـفد  شیوخ  قح  هدـیقع  زا  دوب  دـنهاوخن  رداـق  فیط  نیا  دوش ، دـیدرت  کـش و  ياـقلا  یتروـص  هب  زور  ره  و 
هلمج زا  دوش  هدیشیدنا  ياهمانرب  دنتـسین -  دمآراک  نادنچ  نآ  زا  عافد  رد  قح ، هار  ندومیپ  مغریلع  هک  هورگ -  نیا  نامرآ  زا  تسارح 
دترم دوخ  دزن  رد  اهنت  صخـش  رگا  هک  تسناد  دیاب  نینچمه  تسا . نادـترم  هدافتـسا  ءوس  زا  يریگولج  هنیمز ، نیا  رد  مالـسا  ياههمانرب 

دنکیم و مالعا  ار  شیوخ  دادترا  هک  تسا  گرم  قحتـسم  يدـترم  هکلب  دوش ؛ وا  ضرعتم  دـناوتیمن  یـسک  دـنکن ، مالعا  ار  نآ  دوش و 
زا لبق  زین  وا  رگا  تسا و  نادرم  يارب  اهنت  دـترم ، مادـعا  مکح  هک  نآ  رخآ  هتکن  و  ددرگیم . تابثا  یـضاق  دزن  لیلد  نیمه  هب  وا  دادـترا 

. دوشیمن مادعا  دنک ، هبوت  یضاق  دزن  رد  دادترا  توبث 

؟  تسیچ انز  لاح  رد  يدرم  نز و  ندید  ماگنه  ناسنا  هفیظو 

شسرپ

؟  تسیچ انز  لاح  رد  يدرم  نز و  ندید  ماگنه  ناسنا  هفیظو 

خساپ

فذق دح  دوهـش  لیمکت  مدع  تروص  رد  اریز  دیهد ؛ عالطا  هاگداد  هب  دیرادن  هفیظو  یلو  تسا ؛ رکنم  زا  یهن  دروم  نیا  رد  امـش  هفیظو 
. دش دهاوخ  يراج  امش  رب 

هب ار  ینز  يدرم ، رگا  ارچ  هک  تسا  نیا  لاؤس  تسا . نز  لتق  لابق  رد  درم  طورـشم  صاصق  هتفرگ ، رارق  داقتنا  دروم  هک  یلئاـسم  زا  یکی 
؟ دنیامن صاصق  ار  لتاق  دنناوتب  ات  دنزادرپب  ار  هید  دازام  دیاب  لوتقم  يایلوا  دناسر ، لتق 

شسرپ
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هب ار  ینز  يدرم ، رگا  ارچ  هک  تسا  نیا  لاؤس  تسا . نز  لتق  لابق  رد  درم  طورـشم  صاصق  هتفرگ ، رارق  داقتنا  دروم  هک  یلئاـسم  زا  یکی 
؟ دنیامن صاصق  ار  لتاق  دنناوتب  ات  دنزادرپب  ار  هید  دازام  دیاب  لوتقم  يایلوا  دناسر ، لتق 

( لوا تمسق  ) خساپ

رد الثم  نآ . دعب  کی  هیواز و  کی  رد  هن  دومن  هظحالم  ماکحا  هعومجم  رد  دیاب  ار  نآ  ینورد  طباور  هداوناخ و  دروم  رد  مالـسا  ماکحا 
زا هچرگ  ًایناث  تسا . هدش  هداهن  وا  شود  رب  زین  هنیزه  نیم  ات  هقفن و  قح  نوچ  هدش ؛ هتشاذگ  درم  شود  رب  یتسرپرس  تیالو و  قح  مالسا 

اعون هکياهنوگ  هب  دراد  رداـم  هب  يدـیدش  یگتـسباو  دـنزرف  یناور  یحور و  رظن  زا  یلو  تسا  یتازاـیتما  ياراد  درم  قوـقح  یخرب  هبنج 
وا تیاعر  تمرح و  ظفح  ردام و  دروم  رد  هک  ییاهشرافـس  اثلاث  دننکیم . ظفح  وا  اب  ار  دوخ  طباور  دننامیم و  ردام  رانک  رد  نادـنزرف 

دوش لح  یعون  هب  دیاب  هرخالاب  دنزرف  یتسرپرس  رس  رب  عازن  هلاسم  ًاعبار  تسین . تسا  هدمآ  ردپ  دروم  رد  هچنآ  اب  هسیاقم  لباق  تسا  هدش 
. دشاب رفن  کی  رایتخا  رد  هک  تسین  نیا  زج  یهار  ییادج  ضرف  رب  نوچ  ردپ ؛ رایتخا  رد  ای  تشاذـگ و  ردام  رایتخا  رد  ار  دـنزرف  دـیاب  ای 
رد هچرگ  تسا . هتسناد  ردپ  یتسرپرس  تحت  ار  وا  دراوم  رگید  رد  ردام و  تناضح  تحت  ار  دنزرف  یـصاخ  عطاقم  رد  مالـسا  نیب  نیا  رد 

باختنا ار  دوخ  یگدنز  هار  دناوتب  ات  هدومن  دازآ  ار  وا  رگید  يوس  زا  یلو  ددرگ  ردام  شجنر  بجوم  تسا  نکمم  عوضوم  نیا  يدراوم 
؛ درادـن دوجو  یلقع  لکـشم  چـیه  ردـپ ،» طسوت  هچب  يرادهگن   » مکح رد  دـیامن . یلاـخ  هناـش  دوخ  تیلو  وسم  زا  دـناوتن  زین  ј دـنک و م

ردام هب  یگلاس  ود  ات  ار  رـسپ  یگلاس و  تفه  اـت  ار  رتخد  يرادهگن  قح  مالـسا  تسا . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  زین  یمهم  ياهتحلـصم  هکلب 
دنک و يرادهگن  درم ) طسوت  نآ  هنیزه  تخادرپ  اب   ) اهنس نیا  ات  ار  دوخ  رتخد  ای  رـسپ  دـناوتیم  دـشاب  لیام  ردام  رگا  ینعی ، تسا ؛ هداد 
هب یفطاـع  زاـین  جوا  هک  ارچ  تسا ؛ هدـش  یفطاـع  یتیبرت و  لـئاسم  تاـعارم  مه  مکح  نیا  رد  تسا . نیفرط  قفاوت  رب  فقوتم  نآ  زا  دـعب 

لیکـشت رد  دوـبیم ، نز  هدـهع  رب  هشیمه  اـههچب  يرادهگن  رگا  هک  ارچ  نز ؛ تلحـصم  تاـعارم  مه  تسا و  اـهنس  نیا  رد  رداـم  تبحم 
، دوخ یگدنز  رد  تسکش  نیلوا  اب  هک  تسین  نز  کی  حالص  ًاملسم  تشگیم و  داجیا  یناوارف  تالکـشم  يو  ددجم  جاودزا  یگدنز و 
هب دنزرف  باستنا  ددرگ . ناوارف  ياهيراوشد  اهیتخـس و  لمحتم  دـنامب و  مورحم  تبحمُرپ  مرگ و  یگدـنز  کی  نتـشاد  زا  هشیمه  يارب 

نیا هکنآ  اب  دـیامنیم . بوسنم  ربمایپ  هب  ار  (س ) ارهز ترـضح  نادـنزرف  دـیجم  نآرق  هکنانچ  تسا  ناـسکی  یعرـش  رظن  زا  رداـم  ردـپ و 
زا وا  باستنا  هکنآ  لاح  دـنادیم  (ع ) میهاربا دـنزرف  ار  (ع ) یـسیع نینچمه  مکانبا .) اـنانبا و  هلهاـبم و  هیآ   ) تسا رداـم  فرط  زا  باـستنا 

ردـپ زا  ار  لیماف  هک  تسا  نآ  یلعف  تاراـبتعا  هعماـج و  هزورما  مسر  هچرگ  تسا  ناـسکی  ود  ره  هب  باـستنا  نیارباـنب  تسا . رداـم  قیرط 
لاؤس تسا . نز  لتق  لابق  رد  درم  طورـشم  صاصق  هتفرگ ، رارق  داقتنا  دروم  هک  یلئاسم  زا  یکی  شسرپ 62 . نز  لتاق  صاصق  دنریگیم .
نوناق دنیامن ؟ صاصق  ار  لتاق  دـنناوتب  ات  دـنزادرپب  ار  هید  دازام  دـیاب  لوتقم  يایلوا  دـناسر ، لتق  هب  ار  ینز  يدرم ، رگا  ارچ  هک  تسا  نیا 

هدمآ نینچ  هدام 209  دمع  لتق  هب  طوبرم  لصف  رد  تسا : هدومن  نایب  ار  نز  يارب  صاصق »  » طورـشم قح  هدام ، ود  رد  یمالـسا  تازاجم 
هید فصن  لتاق  صاصق  زا  لبق  نز  یلو  دیاب  نکیل  تسا  صاصق  هب  موکحم  دشکب ، ار  یناملـسم  نز  ًادمع  یناملـسم  درم  هاگ  ره  : » تسا
قح مد ، یلو  دـناسر  لـتق  هب  ار  ینز  يدرم  هاـگره  : » هدـمآ هداـم 256  صاـصق -  ءاـفیتسا  تیفیک  لـصف  رد  زین  و  دزادرپـب .» وا  هب  ار  درم 

«. دـیامن هحلاصم  نآ  زا  رتشیب  ای  رتمک  ای  هید  رادـقم  هب  دـناوتیم  لتاق  تیاضر  تروص  رد  دراد و  هید  فصن  تخادرپ  اب  ار  لتاق  صاصق 
زا رظن  فرـص  اب  دـنا . هتـسناد  یمالـسا  تازاجم  نوناـق  رد  یقوقح  يربارباـن  قیداـصم  زا  ار  دروم  ود  نیا  یقوقح ، ناگدنـسیون  زا  یخرب 

تهج زا  یلو  دـیآ ، دـنیاشوخان  تسا  نکمم  زین  ام  قاذـم  هب  درم ، نز و  صاصق  قح  يواست  ییادـتبا  یحطـس و  هاگن  رد  یقوقح ، ینابم 
هک هدش  لقن  هعیشلا  لیاسو  رد  تیاور  هد  زا  شیب  تسین . نز  تیصخش  نتشاگنا  مک  يانعم  هب  زگره  نیا  تسا و  شریذپ  لباقریغ  ینابم ،

 .... 14 و ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 ح : باب 33 ، سفنلا ، یف  صاـصقلا  باوبا  ج 19 ، هعیـشلا ، لئاسو  ر.ك : دنکیم . تلالد  مکح  نیا  رب  ینـشور  هب 
درم لباقم  رد  دازآ  درم  : » تسا هدومرف  ریرحت  رد  هر ) ) ینیمخ ماـما  هلمج  زا  دـناهدرک ، حیرـصت  مکح  نیا  هب  زین  هیماـما  ناـهیقف  نینچمه .
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هید فصن  زا  تسا  ترابع  هک  دشابیم  هید  لضاف  در  هب  طورشم  یلو  دوشیم  هتشک  زین  دازآ  نز  ربارب  رد  هکلب  دوشیم و ؛ صاصق  دازآ 
ایآ تسا ؟ یمکح  نینچ  ياراد  تعیرـش ، ارچ  هک  تفگ  خساپ  عطاق  روط  هب  ناوتیم  ایآ  لاح  ص 519 .. ج 2 ، هلیسولاریرحت ، دازآ » درم 

تلزنم تیناسنا و  رد  درم  نز و  ًاعطق  هک  اجنآ  زا  دراد ؟ يرگید  تهج  ای  هدش و  یقلت  درم  زا  رتمک  نز ، شزرا  هک  تسانعم  نیدب  توافت 
یقاب يدـیدرت  دومن ، دافتـسم  ناوارف  تایاور  تایآ و  زا  ناوتیم  ار  رواـب  نیا  دـنا و  يواـسم  تلیـضف ، ياـهرایعم  یناـسنا و  تیـصخش  و 

ماـکحا نیا  رد  هشیدـنا  اـب  دراد . يرگید  تمکح  تهج و  هکلب  تسین ، نز  نتـسناد  شزرا  مـک  زا  یـشان  اـه  تواـفت  نـیا  هـک  دـنامیمن 
یمهم هفیظو  لیلد  هب  تفگ : ناوتیم  درم  نز و  هید  توافت  تمکح  دروم  رد  اما  تفایرد . يدودح  ات  ار  اهنآ  هفـسلف  تمکح و  ناوتیم 
رتشیب ًابلاغ  دوشهداوناخ ، هجوتم  درم  کی  نادقف  اب  هک  یتراسخ  دنراد ، هدـهعرب  نآ  هرادا  هداوناخ و  داصتقا  رد  نادرم  لومعم  روط  هب  هک 

زا یمین  تخادرپ  اب  دوشیم  صاصق  ینز  ربارب  رد  يدرم  هک  يدراوم  رد  نیاربانب  دـیآیم . شیپ  نز  کی  نادـقف  اب  هک  تسا  یتراسخ  زا 
ناگدـنامزاب هب  هید  تخادرپ  مکح  ددرگیم . ناربج  دوشیم  اهنآ  هجوتم  درم  روضح  مدـع  هیحان  زا  هک  یتراسخ  وا  هداوناخ  هب  لتاق  هید 

لتاق يدیلوت  يداصتقا و  هاگیاج  اهنت  اجنیا  رد  دیآیم . باسح  هب  لتاق  يایلوا  قوقح  زا  تسا  هدش  مادـعا  ینز  نتـشک  مرج  هب  هک  یلتاق 
يداصتقا تیلوؤسم  هک  يدرم  رگا  تسا . هتفرگن  رارق  هلماعم  دروم  هجو  چـیه  هب  اهنآ  یناسنا  شزرا  تسا و  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  لوتقم  و 

رظن رد  نودب  ناوتیمن  دنا ، هتشاد  فلاخم  يداصتقا  هاگیاج  ود  هتـشادن و  یتیلوؤسم  هک  هدناسر  لتق  هب  ار  ینز  دراد ، هدهع  هب  ار  یعمج 
لوتقم يایلوا  قح  نآ ، يایلوا  هب  هید  فصن  تخادرپ  لتاق و  صاصق  اب  درک . مادـعا  ار  وا  شا  هداوناخ  ياضعا  یگدـنز  قوقح و  نتفرگ 

. تسین لوتقم  لتاق و  یـشزرا  یناسنا و  توافت  موهفم  هب  لتاق  ناگدـنامزاب  هب  هید  تخادرپ  دوشیم . نیمأـت  ود  ره  لـتاق ، ناگدـنامزاب  و 
رگید يوس  رد  لتاق  لفکت  تحت  دارفا  ناگدـنامزاب و  دراد و  رارق  هیـضق  يوس  کی  رد  اهنآ  قح  لوتقم و  يایلوا  مکح ، نیا  رد  هک  اریز 

ار هتکن  نیمه  ناوتیم  اهقف  ياواتف  تایاور و  هب  هعجارم  اب  دنوش . تازاجم  یلام  رظن  زا  دیابن  دناهدرکن و  یهانگ  دارفا  نآ  دنتسه و  هیضق 
لتاق قوقح  زا  هن  تسا  درم -  نز و  زا  معا  لتاق -  ناگدنامزاب  قوقح  زا  لوتقم ، نز  يایلوا  يوس  زا  لتاق  هید  فصن  تفایرد  هک  دـیمهف 
خیـش نوچ  یگرزب  ياهقف  هکلب  دـنرادن ، لوبق  ار  لتاق  هب  هید  تخادرپ  اهقف  قافتا  هب  بیرق  دـشاب . وا  تیـصخش  شزرا و  يرترب  لیلد  اـت 
اجنیا رد  نیاربانب  لتاق . دوخ  هب  هن  دنهدب  لتاق  هثرو  هب  ار  هید  فصن  هک  دناهدرک  حیرصت  رگید  ياهقف  زا  يرایسب  یسوط و  خیـش  دیفم و 

ای یناسنا  شزرا  تمالع  هید ، زین  و  تسا . هدش  متـس  نانز  تیـصخش  قوقح و  هب  تبـسن  مییوگب  ات  تسین  ییاهنت  هب  نز  درم و  نیب  لباقت 
ار نآ  ناوتیم  اـهنت  تسا و  یلقع  یتشادرب  هدـش ، لـیلحت  يداـصتقا  ياـنبم  رب  هک  لـیلحت  نیا  ًاملـسم  دـشابیمن . دـنوادخ  هب  برق  هجرد 

طیارش رییغت  اب  ات  ددرگ . تاید  صاصق و  ماکحا  رییغت  ای  قییضت و  هعسوت ، يانبم  دناوتیمن  نیاربانب  نآ . تلع  هن  تسناد و  مکح  تمکح 
کی هکلب  تسین ؛. لوتقم  ناسنا  يونعم  شزرا  رایعم  رب  مالسا  رد  هید  توافتم  هید  نز و  دنبای . رییغت  ماکحا  نانز ، یگداوناخ  یعامتجا و 

. تسا مهف  لباق  یبوخ  هب  تایاور  تایآ و  هب  هجوت  اب  اعدا  نیا  لیلد  دشابیم . ناسنا  ندب  مسج و  هبترم  هب  رظان  هک  تسا  یـصاخ  روتـسد 
نیع رد  دنکیم و  یفن  ار  يواست  درم ، نز و  زا  معا  دنا  یلمع  ای  یملع  هجرد  فالتخا  ياراد  هک  يدارفا  نیب  دراوم  زا  يرایسب  رد  مالسا 

هیآ 95. (، 4  ) ءاسن مئاق  دهاجمریغ  مئاق و  دهاجم  هیآ 9 . (، 39  ) رمز لهاج  ملاع و  توافت  هرابرد  الثم  دـنادیم . يواسم  ار  اهنآ  هید  لاح 

. دنکیم هراشا  نآ  هب  ًاحیرـص  نآرق  تایآ  هیآ 10 . (، 57  ) دیدح دندروآ  مالـسا  هکم  حتف  زا  دـعب  هک  یناسک  اب  هکم  حـتف  زا  لبق  نینمؤم 
رد نانآ  يواست  هب  حیرـصت  نانآ  يونعم  توافت  رب  رارـصا  اب  هدـشدای و  دارفا  یهلا  ياـه  شزرا  يواـست  مدـع  هب  حیرـصت  اـب  میرک  نآرق 

نیعلاب و نیعلا  سفنلاـب و  سفنلا  نا  اـهیف  مهیلع  اـنبتکو  : » دـیامرفیم نینچ  ناـگمه  يواـست  هب  عجار  هراـب  نیا  رد  دراد و  هید  صاـصق و 
رب میدرک  ررقم  و  . » هیآ 45 (، 5  ) هدـئام هل » هرافک  وهف  هب  قدـصت  نمف  صاصق  حورجلا  نسلاب و  نسلا  نذألاب و  نذألا  فنـألاب و  فنـألا 

دشابیم و نادند  ربارب  رد  Ơ دند شوگ و  ربارب  رد  شوگ  ینیب و  ربارب  رد  ینیب  مشچ و  ربارب  رد  مشچ  ناج و  لباقم  رد  ناـج  هک  ناـشیا 
درم نز و  زا  معا  یناسنا  ره  ینعی  دوب .» دـهاوخ  وا  ناهانگ )  ) هرافک سپ  دـشخبب  ار  نآ  هک  ره  دـنراد و  صاصق  بیترت  نامه  هب  اه  مخز 

ای موـمع  نیمه  نکیل  تسا ، يواـسم  زین  اـه  تحارج  ازجا و  صاـصق  هکنیا  هچ  دوـشیم  صاـصق  درم  نز و  هاوـخ  رگید  ناـسنا  لاـبق  رد 
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یف صاصقلا  مکیلع  بتک  ونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : » دومرف نینچ  رگید  هیآ  رد  دنوادخ  اریز  دریذپ  یم  صیصخت  دییقت و  رگید  هیآ  رد  قالطا 
صاصق امش  رب  ناگتشک ، هرابرد  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  . » هیآ 178 (، 2  ) هرقب یثنألاب » یثنألا  دبعلاب و  دبعلا  رحلاب و  رحلا  یلتقلا 

: دراد یبلطم  روبزم  هفیرش  هیآ  ود  حیـضوت  رد  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ  نز .» ضوع  نز  هدنب و  ضوع  هدنب  دازآ و  ضوع  دازآ  هدش : ررقم 
رد مه  هید  مکح  درم و  هن  دوشیم  صاصق  نز  لابق  رد  نز  ینعی  دریذـپیم ، دـییقت  اـی  صیـصخت  یلبق  هیآ  قـالطا  اـی  مومع  هیآ  نیا  اـب  »

نیاربانب دشاب ، ادخ  دزن  برقم  درم  زا  شیب  ینز  تسا  نکمم  يونعم  ياه  شزرا  تهج  زا  اما  دش . نیودت  درم  نز و  نیب  توافت  اب  مالسا 
درم تلزنم  رب  هن  نز  درم و  هید  توافت  زین  دـیازفایم و  لهاج  ماقم  رب  هن  دـهاکیم و  ملاع  تلزنم  جرا و  زا  هن  لهاج  ملاع و  هید  يواـست 
چیه و  درادـن ، يونعم  ياه  ماقم  هب  یطابترا  هنوگچیه  یلام  يدام و  ياـه  تواـفت  زا  یخرب  اریز  دـهاکیم ، نز  ماـقم  زا  هن  دـیازفا و  یم 

نوزفا ادخ  دزن  يو  برقت  لوتقم و  حور  تسادق  دوش ، رتشیب  هید  هزادنا  ره  ات  درادـن  دوجو  يونعم  لامک  هید و  نیب  یلقن  ای  یلقع  مزالت 
یمالک ياه  ثحب  تهج  زا  نمؤم  نز  ای  درم  يدمع  لتق  اذـل  تسا  لوتقم  ناسنا  يونعم  شزرا  هب  رظان  لتق  یمالک  مکح  نوچ  دـشاب  رت 

دیاب نز  يدمع  لوتقم  نمؤم  هکنآ  نیب  یقرف  زگره  دراد  لابند  هب  ار  تدم  زارد  ای  دبا  باذـع  نمؤم  يدـمع  لتق  رگا  ینعی  تسا  ناسکی 
دازآ نیب  عمج  هرافک  يدـمع  لـتق  رد  ینعی  تسین  درم  نز و  لـتق  نیب  یقرف  چـیه  هراـفک  موزل  تهج  زا  هکنیا  هچ  درادـن ، دوجو  درم  اـی 

هب هن  عمج و  وحن  هب  هن  بیترت  وحن  هب  هرافک  دـمعریغ  لـتق  رد  تسا و  بجاو  نیکـسم  تصـش  ماـعطا  زور و  تصـش  هزور  هدرب و  ندرک 
لامج هنیآ  رد  نز  یلمآ ، يداوج  هللا  تیآ  ر.ك : تسین » درم  نز و  لـتق  نیب  یقرف  زین  یهقف  ظاـحل  نیا  زا  دوشیم و  بجاو  رییخت ، روط 

.. ص 356 لالج ، و 

( مود تمسق  ) خساپ

ای وضع و  هید  هک  ینامز  ات  هک  تسا  نیا  هیماما  ياهقف  روهـشم  لوق  تاحارج  اضعا و  صاصق  هنیمز  رد  تاحارج  اـضعا و  صاـصق  نز و 
هب هید  هک  ینامز  اما  دنوش ، یم  صاصق  رگیدکی  ربارب  رد  يواسم  روط  هب  درم  نز و  تسا ، هدیسرن  درم  لماک  هید  موس  کی  هب  تاحارج 

همدـص هید  فصن  نز  هک  دوشصاصق  هتخاس  دراو  نز  کی  هب  هک  یتامدـص  ربارب  رد  یطرـش  هب  درم  دیـسر ، نآ  زا  رتالاب  ای  موس و  کی 
یسوط خیش  زین  و  ص 70 . ج 24 ، هیهقفلا ، عیبانی  دیفم ر.ك : خیـش  هلمج  زا  هعیـش  ياهقف  رثکا  دنک . تخادرپ  وا  هب  ار  دوخ  هب  هدش  دراو 

نآ هب  ص 434 . ج 25 ، نامه ، یلح  ققحم  هعیـشلا و  فلتخم  باـتک  رد  یلح  همـالع  رئارـس ، باـتک  رد  سیردا  نبا  هیاـهنلا ، باـتک  رد 
دناسریم لتق  هب  ار  ینز  دمع  يور  زا  يدرم  هک  یماگنه  : » دـیوگیم لتق  هید  باب  رد  هعنقملا  باتک  رد  دـیفم  خیـش  دـناهدومن . حیرـصت 

هید اریز  دزادرپب ...  اهنآ  هب  رتش  هاجنپ  هک  تسا  مزال  وا  رب  دهد  تیاضر  نادـب  زین  لتاق  دـننک و  باختنا  ار  هید  تفایرد  نز  ناگتـسب  رگا 
رد : » دـیوگیم حراوج  اضعا و  هید  هنیمز  رد  روبزم  باتک  همادا  رد  ناـشیا  ص 38 . ج 24 ، هیهقفلا ، عیباـنی  ر.ك : تسا .» درم  فصن  نز 
هید فصن  نز  هید  دیـسر ، دـح  نیا  هب  هید  هک  ینامز  تسا و  ربارب  درم  اب  نز  دـسرب ، موس  کی  هب  هید  هک  ینامز  اـت  حراوج  اـضعا و  هید 

دوجو هلئسم  نیا  رد  هک  يدهاوش  لیالد و  یـسررب  اب  درم  نز و  هید  توافت  تمکح  ص 56 . ج 24 ، هیهقفلا ، عیبانی  ر.ك : دوشیم . درم 
بهاذـم همه  قافتا  دروم  مالـسا و  ملـسم  یعطق و  ماکحا  زا  درم  نز و  هید  تواـفت  هکنیا  هب  تبـسن  يدـیدرت  کـش و  چـیه  ياـج  دراد ،

رارق درم  هید  فصن  ار  نز  هید  سدقم  عراش  ارچ  هک : تسا  حرطم  يرایـسب  يارب  نانچمه  شـسرپ  نیا  اما  دنام . یمن  یقاب  تسا  یمالـسا 
شـسرپ درم ، نز و  هید  تواـفت  ییارچ  زا  شـسرپ  هک  تفگ  دـیاب  ادـتبا  رد  تفاـی  نآ  يارب  یخـساپ  ناوتیم  اـیآ  دـید  دـیاب  تسا ؟ هداد 

هنیمز نیا  رد  (ع ) موصعم ناماما  زا  هک  ییاه  تیاور  رد  تسا . هدوب  حرطم  شـسرپ  نیا  زین  (ع ) موصعم ناماما  رـصع  رد  تسین و  يدیدج 
نامه نیا  هک  دهدیم . لیکشت  (ص ) ادخ لوسر  تنـس  هب  يدنب  ياپ  یهلا و  ماکحا  هب  تبـسن  دبعت  ار  اه  خساپ  یلـصا  روحم  هدش ، لاؤس 
ربارب رد  میلست  دبعت و  اما  دوب . دهاوخن  يزیچ  یلاخوت  يرهاظ  زج  یناملسم  مالسا و  نآ  نودب  تسا و  يراد  نید  ساسا  تعیرـش و  حور 
ینتبم یعقاو  دسافم  حلاصم و  رب  یهلا  یهاون  رماوا و  میدقتعم  ام  اریز  درادن . اهنآ  هفسلف  تمکح و  زا  ییوج  یپ  اب  یتافانم  عرـش ، ماکحا 
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يوس زا  باب  نیا  رد  هک  یتاهیجوت  عومجم  یسررب  زا  تسا . هدش  ظاحل  اهنآ  زا  ررض  عفد  ناگدنب و  عفانم  عرـش ، ماکحا  همه  رد  هدوب و 
ات تسوا  یندـب  ياهب  هب  یناسنا  شزرا  رگم  . 1 دومن : هراشا  لیذ  دراوم  هب  راصتخا  وحن  هب  ناوتیم  تسا  هدـش  نایب  فلتخم  نادنمـشیدنا 

وجتسج هید  رد  ار  درم  نز و  توافتلا  هب  ام  ات  تفر  هید  غارس  هب  دیاب  مالـسا  رد  ناسنا  یبایزرا  يارب  ایآ  مینک . یبایزرا  اههید  رد  ار  زایتما 
رد هک  دید  تیاهن  رد  ات  تخانـش  ار  ناسنا  یعقاو  شزرا  تساهنآ ، لاثما  یحو و  کلم و  اب  طابترا  زا  نخـس  هک  اجنآ  رد  هکنیا  ای  مینک ؟

يارب تعیرـش  رد  هک  نانچمه  تسین ، ناسنا  یبایزرا  كالم  تسا و  يداصتقا  رما  کی  ًافرـص  هید  هلأسم  هن ؟ ای  دراد  یمهـس  زین  نز  اجنآ 
تسا و یهقف  باسح  کی  هید ، تسا . هدش  لئاق  يا  هید  زین  ناسنا  نت  يارب  تسا ، هدش  نییعت  هید  دـشابن ) شاره  بالک  ءزج  رگا   ) گس

هید دیلقت ، عجرم  هید  دنتـسه . ناسکی  هید  رظن  زا  دارفا  نیرت  هداس  اب  یمالـسا  ياه  تیـصخش  نیرت  مهم  درادن . بهذم  لوصا  اب  یطابترا 
شزرا نییعت  لماع  هید  هکنیا  لیلد  هب  تسا . یکی  مالـسا  رد  هداس  رگراک  کـی  هید  اـب  رکتبم ، ناـسنا  کـی  هید  صـصختم ، ناـسنا  کـی 

دراو ناسنا  هب  هک  یبیـسآ  ربارب  رد  هک  تسا  یلام  هید  رگید  نایب  هب  ص 418 . لالج ، لامج و  هنییآ  رد  نز  تسا  رازبا  کی  اـهنت  تسین و 
. درادن طابترا  هدید  بیسآ  صخش  شزرا  هب  نآ  رادقم  ص 528 . ج 2 ، میدق ، پاچ  لئاسملا ، ضایر  ر.ك : دوشیم . هتفرگ  تسا ، هدش 
تافـص و هب  ناسنا  شزرا  تمظع و  دراد . شزرا  درم  فصن  نز  تسا ، درم  هید  فصن  نز  هید  نوچ  دـیوگب  دـناوتیمن  یـسک  نیاربانب ،

نانآ ياعد  ناشراگدرورپ  سپ  : » دیامرفیم دیجم  نآرق  دـنناسکی . نز  درم و  تهج  نیا  رد  تسا و  هتـسباو  یلمع  یملع و  بتارم  بسک 
مَُهل َباجَتـساَف  .« » منکیمن هابت  دـنرگیدکی ، زا  همه  هک  نز  ای  درم  زا  ار ، امـش  زا  یلمع  بحاص  چـیه  لمع  نم  دومرف ] و   ] درک تباجا  ار 
راـک نز  اـی  درم  زا  سک  ره  (. » هیآ 195 (، 3) نارمع لآ  «. ) ٍضَعب نِم  مُکُـضَعب  یثـنُأ  َوأ  ٍرَکَذ  نِم  مُکنِم  ٍلـِماع  َلَـمَع  ُعیِـضُأ  ـال  یِّنَأ  مُهُّبَر 

شاداپ دندادیم ، ماجنا  هچنآ  زا  رتهب  نانآ  هب  ًاملسم  میشخب و   [ یقیقح  ] تایح ياهزیکاپ  یگدنز  اب  ار  وا  ًاعطق  دشاب ، نمؤم  دنک و  هتسیاش 
لحنلا «. ) َنُولَمعَی اُوناک  ام  ِنَسحَأـِب  مُهَرجَأ  مُهَّنَیِزجََنل  َو  ًۀَـبِّیَط  ًةویَح  ُهَّنَِییُحنَلَف  ٌنِمُؤم  َوُه  َو  یثنُأ  َوأ  ٍرَکَذ  نِم  ًاـِحلاص  َلِـمَع  نَم  .« » داد میهاوخ 

هب و  دـنوشیم ، تشهب  لخاد  نانآ  دنـشاب ، نمؤم  هک  یلاح  رد  نز ، ای  دنـشاب  درم  دـننک  هتـسیاش  ياهراک  هک  یناسک  و  (. » هیآ 97 (، 16)
َنُولُخدَی َِکئلوُأَف  ٌنِمُؤم  َوُه  َو  یثنُأ  َوأ  ٍرَکَذ  نِم  ِتاِحلاّصلا  َنِم  لَمعَی  نَم  َو  .« » دنریگیمن رارق  متس  دروم  ییامرخ  هتسه  تشپ  يدوگ  ردق 

دشاب درم  دنک  هتسیاش  راک  هک  ره  دباییمن و  رفیک  نآ  دننام  هب  زج  دنک ، يدب  هک  ره  (. » هیآ 124 (، 4  ) ءاسنلا «. ) ًاریِقَن َنوُمَلُظی  َو ال  َۀَّنَجلا 
ّالِإ يزُجی  الَف  ًۀَئِّیَس  َلِمَع  نَم  .« » دنباییم يزور  باسحیب  اجنآ  رد  دنوشیم و  تشهب  لخاد  نانآ  دشاب ، هتـشاد  نامیا  هک  یلاح  رد  نز  ای 

، نیاربانب هیآ 40 .) (، 40  ) رفاغ «. ) ٍباسِح ِریَِغب  اهِیف  َنُوقَزُری  َۀَّنَجلا  َنُولُخدَـی  َِکئلوُأَف  ٌنِمُؤم  َوُه  َو  یثنُأ  َوأ  ٍرَکَذ  نِم  ًاِحلاص  َلِمَع  نَم  َو  اـهَلثِم 
دنناسکی درم  نز و  درادن ؛ یـشقن  تیـسنج  تهج  نیا  رد  تسا . یهلا  برق  يالاو  بتارم  هب  يو  ندش  لئان  وا و  تیناسنا  هب  ناسنا  شزرا 

زا یکی  رگا  ببـس ، نیدـب  تسین . تیـصخش  صخـش و  نداهن  تمیق  يانعم  هب  هید  دنـشاب . رادروخرب  يرتهب  دادعتـسا  زا  نانز  اـسب  هچ  و 
هنوگ نیا  هک  ياهداس  رگراک  هید  اب  شاهید  دوش ، هتـشک  دـمع  ریغ  لتق  کی  ناـیرج  رد  روشک  یـسایس  اـی  یملع  گرزب  ياهتیـصخش 

! تسا رتشیب  شاهید  دنکیم ، داجیا  هعماج  رد  یگرزب  ألخ  تیـصخش  نآ  نادقف  نوچ  دیوگب  دـناوتیمن  یـسک  تسا . ربارب  هتخاب ، ناج 
زج ار -  یسک  سک  ره  : » دیامرفیم میرک  نآرق  دنرادن . توافت  درم  نز و  هنیمز  نیا  رد  تسا و  گرزب  رایسب  یهانگ  دمع  لتق  هک  نانچ 

ٍداسَف َوأ  ٍسفَن  ِریَِغب  ًاسفَن  َلَتَق  نَم  .« » دشاب هتـشک  ار  مدرم  همه  ایوگ  هک  تسا  نانچ  دشکب ، نیمز -  رد  يداسف   [ رفیک هب   ] ای لتق  صاصق  هب 
یقالخا لئاسم  رد  هک  اـجنآ  زا  . 2 هیآ 32 .) (، 5  ) هدـئام «. ) ًاعیِمَج َساّنلا  اَیحَأ  امَّنَأَکَف  اهایحَأ  نَم  َو  ًاعیِمَج  َساّنلا  َلَتَق  اـمَّنَأَکَف  ِضرَـألا  ِیف 

اهدرم نوچ  و  تسا ، یندـب  هبنج  هب  طوبرم  هکلب  و ؛ تسین ، حرطم  ندوب  ریخ  هبنج  زین  هید  هلأسم  رد  تسین و  درم  نز و  نیب  يزایتما  چـیه 
مالـسا دـید  زا  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  تسا و  رتشیب  زین  اهنآ  هید  دـنراد ، يداصتقا  یهدزاب  اه  نز  زا  رتشیب  ًالومعم  يداصتقا  لئاسم  رد 

دوخ هقف  جراخ  سرد  رد  رـصاعم  عجارم  زا  یکی  دوشیم . ظاـحل  فنـص  ود  نآ  ینامـسج  دـعب  اـهنت  هکلب  تسا ؛ نز  زا  رتدنمـشزرا  درم 
نیا هب  یلاـمجا  باوج  نمـض  رد  ناـشیا  مینکهراـشا . نآ  هب  رـصتخم  روط  هب  هک  داد  رارق  هجوت  دروـم  ار  درم  نز و  هید  تواـفت  عوـضوم 

شتمیق هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  ناسنا  نوخ  تسین . اهب » نوخ  ، » دوشیم هتفگ  یـسراف  رد  هچنآ  سکع  رب  هید  هک : دنوشیم  رکذـتم  هلأسم 

زا 405قوقح هحفص 291 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هک دراد  تازاـجم  هبنج  هید  هیآ 32 . (، 5  ) هدـئام تسا  اه  ناسنا  همه  نوخ  اب  ربارب  ناسنا  کی  نوخ  نآرق ، حیرـصت  هب  هکلب  دـشاب ؛ اـهنیا 
زا هداوناخ  نیا  رد  ینز  ای  يدرم  ینعی  تسا . يداصتقا  تراسخ  ناربج  مه  دنکن و  تاهابتشا  نیا  زا  رگید  دنک و  عمج  ار  شساوح  فرط 

يداصتقا تراسخ  نیا  ندرک  رپ  يارب  دنکیم . دراو  هداوناخ  نآ  هب  يداصتقا  تراسخ  ءالخ ، نیا  تسا و  یلاخ  وا  ياج  تسا ، هتفر  نایم 
کی رد  . 3 هرامش 18 . هیـضیف ، یـشهوژپ  یـشزومآ  همانزور  تاید ، ثحب  هقف  جراخ  سورد  رـصان ، يزاریـش ، مراکم  دوشیم . هداد  هید 

، نز هفیظو  نیرت  مهم  هدش و  هتشاذگ  درم  شود  رب  يداصتقا  ياه  تیلاعف  هدمع  تسا ، نآ  ققحت  یپ  رد  مالـسا  هک  ینید  بولطم  هعماج 
بترتم درم  کی  دوجو  رب  يداصتقا  رظن  زا  هک  يراثآ  بیترت  نیدب  تسا . هداوناخ  ینعی  هعماج ، لیکـشت  هتـسه  نیرت  يداینب  نوناک  هرادا 

نیا رب  تسا . بجاو  وا  رب  هدـش و  هتـشاذگ  درم  هدـهع  رب  زین  هقفن  لیـصحت  هک  تسا  ور  نیا  زا  تـسا و  نز  کـی  زا  شیب  ًاـبلاغ  دوـشیم 
نیاربانب نز . کی  نادـقف  ات  دراذـگیم  ياج  رب  يرتراب  نایز  راثآ  يداصتقا  رظن  زا  عامتجا ، هداوناخ و  هنحـص  زا  درم  کی  نادـقف  ساسا 

ثیح زا  وا  ندوب  دـلوم  لماع  هب  عاـمتجا  هداوناـخ و  طـیحم  زا  درم  کـی  نادـقف  يداـصتقا  ررـض  ماـگنه  هب  هک  دـنکیم  ءاـضتقا  تلادـع 
، نامز تایضتقم  تاید و  نوناق  میهاربا ، یناتسبرس ، یعیفـش  ر.ك : دوش . هتـشاذگ  قرف  نز  کی  هید  وا و  هید  نیب  دوش و  هجوت  يداصتقا 
هقفن و لاثم  يارب  تسا ؛ ریذـپانفلخت  هک  تسا  هدـش  هداهن  درم  نز و  هدـهع  هب  صاخ  یفیاظو  یمالـسا  قوقح  رد  رگید  نایب  لوا . رتفد 
لقتسم و يداصتقا  عبنم  زا  دوخ  ینز  رگا  تسا . هدش  هتشاذگ  درم  هدهع  هب  هیرهم  تخادرپ  سابل ، كاروخ ، نکسم ، هیهت  رسمه ، یجرخ 
تسین و وا  هدهع  هب  نکسم  هنیزه  هناخ و  جراخم  تخادرپ  هفیظو  عرش ، رظن  زا  یلو  درادن ؛ لاکشا  دشاب ، رادروخرب  یلاع  یلغش  تیعقوم 
ار رهوش  ینورد  لیامت  رطاخ و  تیاضر  اب  نز  رگا  هّتبلا  دزاس . روبجم  یگدـنز  هناخ و  هنیزه  کمک  تخادرپ  هب  ار  يو  دـناوتیمن  رهوش 

تشذگ هچنآ  رب  هوالع  . 4 تسا . هدـش  هداهن  درم  هدـهع  هب  ًاعرـش  هفیظو  نیا  یلو  تسا ؛ رگید  ياهلأسم  دـهد ، يرای  هناخ  رتهب  هرادا  رد 
اههچب رهوـش و  هب  نز  هید  لوـمعم  روـط  هب  اریز  دـنربیم ، عاـفتنا  رتـشیب  اـهنز  تسا ، درم  هید  فـصن  نز  هید  هکنیا  تشاد ؛ هجوـت  دـیاب 

رتشیب ار  درم  هید  اذـل  دـنیبیم ، همدـص  رتـشیب  نز  درم ، نتفر  نیب  زا  اـب  نوچ  دـسریم و  شیاـههچب  نز و  هب  درم  هید  دوشیم و  تخادرپ 
سالک هلسلس  اضردمحم ، داژن ، ییابیز  ددرگ  ناربج  دوشیم  نز  هجوتم  درم ، نتفر  تسد  زا  هجیتن  رد  هک  يراشف  زا  يرادقم  ات  دناهدرک 

. نانز تاعلاطم  تاقیقحت و  رتفد  یشزومآ ، ياه 

؟ دراد دوجو  تازاجم  ریخأت  ای  قیلعت و  مالسا  ییاضق  ماظن  هاگدید  زا  تازاجم  لامعِا  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  تازاجم  ریخأت  ای  قیلعت و  مالسا  ییاضق  ماظن  هاگدید  زا  تازاجم  لامِعا  رد  ایآ 

خساپ

نکل دوشیم ، زاغآ  تازاجم  يارجا  تیموکحم ، یعطق  مکح  رودص  زا  سپ  میرازگساپس . دیدومن  هبتاکم  ام  اب  هک  نیا  زا  یمارگ ! ردارب 
يروهمج هعوضوم  نیناوق  ساسا  رب  دوش . قّلعم  دراوم  زا  یضعب  رد  تازاجم  يارجا  هک  تسا  نآ  یتخانـش  مرج  ییانج  تسایـس  ياضتقا 

ار تازاجم  زا  یتمـسق  ای  مامت  يارجا  یطیارـش  تحت  یمالـسا ، تازاجم  نوناق  ات 36  داوم 25  ساسا  رب  دناوتیم  یـضاق  ناریا ، یمالـسا 
نیا تاـیاور  میرک و  نآرق  تاـیآ  زا  دوشیمن  تسا و  هدـشن  تفاـی  نیموصعم : تاـیاور  میرک و  نآرق  رد  تازاـجم  قیلعت  دـیامن . قـیلعت 

لیاسم رد  تاریزعت  هب  طوبرم  هدش ، رکذ  يریزعت  میارج  رد  قیلعت  صوخ  رد  یمالسا  تازاجم  نوناق  رد  هچ  نآ  درک . طابنتـسا  ار  موهفم 
نآ رب  مه  ناموصعم  هریـس  دوشیم و  هدافتـسا  صوصن  زا  هچ  نآ  ساسا  رب  مالـسا  ییاضق  ماظن  تسا . عماوج  هب  التبم  هک  تسا  يدـیدج 
دعب دـبای . زاب  ار  دوخ  تمالـس  هک  ینامز  ات  تسا ، یـضیرم  ای  هدـش  یمخز  هک  تسا  یـصخش  رب  تازاـجم  يارجا  ریخأـت  تسا ، راوتـسا 
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هیاهن رد  یسوط  خیـش  موحرم  دوشیم . لامِعا  ارادم  اب  وا  هب  تبـسن  تازاجم  هک  نیا  ای  دیآیم و  رد  ارجا  هلحرم  هب  وا  هب  تبـسن  تازاجم 
یسک رگا  ص 701 . یسوط ، خیش  ماکحالا ، ۀیاهن  ؛1. دحلا هیلع  ماقی  مث  أربی  یتح  كرت  ًالیلع ، ناک  دلجلا و  هیلع  بجو  نم  : " دـیامرفیم

ّدح هماقا  وا  رب  دعب  دـبایب و  ار  دوخ  تمالـس  هک  نیا  ات  دوشیمن  يراج  وا  رب  ّدـح  دـشاب ، ضیرم  دوش ، يراج  دـیاب  قالـش  دـح  وا  رب  هک 
. دننکیم تلالد  انعم  نیا  رب  ثیداحا 4 و 5 و 7  دودح ، تامدـقم  باوبا  زا  باب 13  ص 321 و 322 ، ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  " دوشیم .

شندـب ياهمخز  ات  دـینزن  ّدـح  ار  تسا ، دـحلا  بجاو  هک  ار  یـصخش  : " دـیامرفیم (ع ) ریما ترـضح  روکذـم ، ثیداحا  نیا  زا  یکی  رد 
رد قیلعت  هک  نیا  ثحب  هجیتـن  ح 4 . ص 321 ، ج 18 ، هعیـشلا ، لئاسو  .2. تسا هدـش  رکذ  تیاور  رد  أربت " یتـح   " ریبـعت دوش "و  بوخ 

. دیمهف تایاور  زا  ینشور  هب  ناوتیم  ار  تازاجم  يارجا  رد  ریخأت  یلو  دشابیمن ، مهف  لباق  هیعرش  تادنتسم  زا  تازاجم  يارجا 

؟ دنوشیمن سفن  صاصق  مادعا و  مکح  لومشم  نانز  ارچ 

شسرپ

؟ دنوشیمن سفن  صاصق  مادعا و  مکح  لومشم  نانز  ارچ 

خساپ

مکح تساوـخرد  دـنناوتیم  لوـتقم  ياـیلوا  دـنوشب ، يدـمع  لـتق  بکترم  رگا  زین  ناـنز  هکلب  تسین ، نادرم  صوـصخم  صاـصق  مکح 
صاـصق تساوـخرد  یــضاق  زا  دـنناوتیم  لوـتقم  درم  اـی  لوـتقم  نز  ياـیلوا  دـشکب ، ًادـمع  ار  يدرم  اـی  نز  ینز ، رگا  دـننکب . صاـصق 

ص 519. ج 2 ، هلیسولاریرحت ،  - 1 اهتشونیپ : ( 1 .) دنیامنب

يرادقم رطاخ  ار ب  يدادعت  نامز  کی  دوشیم ، هدهاشم  دروخرب  عون  ود  نایچقاچاق  مادـعا  دروم  رد  ریخا  لاس  تدم 20  رد  هنافسأتم 
نوناق یمالـسا و  مکح  نا  رگا  دننکیمن . مادعا  یلو  دنریگیم ، دارفا  زا  ار  يرتشیب  ردخم  داوم  نالا  یلو  دندرکیم ، مادعا  ردخم  داوم 

ارجا ن الاح  ارچ  سپ  دوب 

شسرپ

يرادقم رطاخ  ار ب  يدادعت  نامز  کی  دوشیم ، هدـهاشم  دروخرب  عون  ود  نایچقاچاق  مادـعا  دروم  رد  ریخا  لاس  تدم 20  رد  هنافسأتم 
نوناق یمالـسا و  مکح  نا  رگا  دننکیمن . مادعا  یلو  دنریگیم ، دارفا  زا  ار  يرتشیب  ردخم  داوم  نالا  یلو  دندرکیم ، مادـعا  ردـخم  داوم 

؟ دندرک تسرپرس  یب  میتی و  ار  ناشیاه  هچب  دندرک و  مادعا  ار  نانآ  ارچ  سپ  دوبن  رگا  دوشیمن و  ارجا  الاح  ارچ  سپ  دوب 

خساپ

زا یکی  اـمتح  تسا و  ردـخم  داوـم  هب  داـیتعا  دریگیم  ار  نآ  تردـق  ناوـت و  دناکـشخیم و  ار  تـلم  کـی  هـشیر  هـک  یلماوـع  زا  یکی 
ناناوج یناوتان  يدوبان و  اب  روشک  کی  رب  یماظن  یگنهرف و  یـسایس و  ذوفن  تسا . دایتعا  شرتسگ  روشک  نیا  هیلع  نانمـشد  ياـههئطوت 

هب دـندشیم  نارگید  ندرک  داتعم  ثعاب  دـندوب و  یچقاچاق  هک  یناـسک  بـالقنا  يادـتبا  رد  اذـل  دریگیم . ماـجنا  تلوهـس  هب  روشک  نآ 
شرتسگ ردخم  داوم  اب  هزرابم  رد  نالوئـسم  یناوتان  رثا  رد  یلو  دوب ، رثؤم  مه  يدودح  ات  دندشیم و  مادـعا  ضرالا ) یف  دـسفم   ) ناونع

دایز مادعا  دننک و  مادعا  دیاب  ار  يدایز  دادعت  دننک ، مادعا  دنهاوخب  رگا  درادن و  ینادنچ  ییآراک  مادعا  رگید  هدرک و  ادیپ  يریگمشچ 
حطـس رد  یفنم  راثآ  ثعاب  یمکح  يارجا  رگا  دوشیمن . ارجا  مکح  نیا  اذـل  دروآیم ، راب  هب  ماظن  يارب  یتسیاشان  راثآ  یناهج  رظنم  رد 
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. دوشن ارجا  اتقوم  هک  دنکیم  اضتقا  تحلصم  دشاب ، ناهج 

؟ دننکیم موکحم  ینادنز و  مرج  تابثا  زا  لبق  ار  دارفا  اههاگداد  زا  یضعب  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دننکیم موکحم  ینادنز و  مرج  تابثا  زا  لبق  ار  دارفا  اههاگداد  زا  یضعب  رد  ارچ 

خساپ

ناخروم ور  نیا  زا  تسا  كدنا  رایسب  غارچ  هاش  تاداسلا و"  دیس   " هب فورعم  ع   ) رفعج نب  یسوم  نب  دمحا  ةراب  رد  اهیهاگآ  هنافسأتم 
ار 203ه يو  تداهش  لاس  هچرگ  تسین  نّیعم  زین  وا  تدالو  خیرات  دنراد . فالتخا  يو  تداهش  یگنوگچو  لحم  ةراب  رد  ناراگن  هریسو 

رواب ناخروم  زا  یخرب  تسا  هدیـسر  تداهـش  هب  ینعی 203 . ع ،   ) متـشه ماما  تداهـش  لاس  رد  يو  هدنا  هتـشون  ناخروم  دـناهدرک . رکذ 
نومأم زا  ماقتنا  ردارب و  یهاوخ  نوخ  هب  نادـنواشیوخ  هارمه  هب  ع   ) اضر ماـما  تداهـش  ربخ  ندینـش  زا  دـعب  یـسوم  نب  دـمحا  هک  دـنراد 

گنج یط  يارفـسا  کیدزن  ییاـج  رد  ناـسارخ و  هب  ماـجنا  رـس  دـیگنج و  نومأـم  نایهاپـس  اـب  مق  رد  داـهن و  ناریا  هب  ور  درک و  جورخ 
دعب ع   ) یسوم نب  دمحا  هک  دنراد  هدیقع  ناخروم  زا  یخرب  دش . هاگترایز  ًادعب  هک  دیدرگ ، نفد  اج  نامه  دش و  هتشک  نومأم  نایرکشلاب 

هک یلاح  رد  زاریش ، یخـسرف  تثه  هب  ندیـسر  ماگنه  رد  دش و  ناریا  مزاع  ترـضح  نآ  یهاوخ  نوخ  هب  ع   ) متـشه ماما  تداهـش  ربخ  زا 
. دش نفد  دیسر و  تداهش  هب  اج  نامه  رد  دیگنج و  زاریش ) رادناتسا   ) ناخ غلتق  نایرکشاب  دندرکیم ، یهارمه  ار  ود  ياهدع 

نآ تسد  زا  ار  مدوخ  ات  متفرگ  زاگ  ار  اه  نآ  زا  یکی  شوگ  شابوا  لذارا و  اب  يریگرد  رد  لاس 79  رد  جیسب  تمواقم  هاگیاپ  وضع  بناجنیا 
هب هقیثو  عیدوت  زا  ندوب  زجاع  رطاخ  هب  یهاتوک  تدم  دش . يو  پچ  شوگ  هلال  زا  دصرد  دون  دودـح  عطق  هب  رجنم  نیا  یلو  مهد  تاجن  اه 

زا دعب  متفر و  نادنز 

شسرپ

زا ار  مدوخ  اـت  متفرگ  زاـگ  ار  اـه  نآ  زا  یکی  شوگ  شاـبوا  لذارا و  اـب  يریگرد  رد  لاس 79  رد  جیـسب  تمواقم  هاگیاپ  وضع  بناـجنیا 
زا ندوب  زجاع  رطاخ  هب  یهاتوک  تدـم  دـش . يو  پچ  شوگ  هلال  زا  دـصرد  دون  دودـح  عطق  هب  رجنم  نیا  یلو  مهد  تاجن  اه  نآ  تسد 
رد متسه . وجشناد  ًالعف  موش . لوبق  زیربت  هاگشناد  رد  لاس 81  رد  متسناوت  شالت  اب  نادنز  زا  يدازآ  زا  دعب  متفر و  نادنز  هب  هقیثو  عیدوت 

هداوناخ مدش . موکحم  هلماک ) هید  فصن  زا  دصرد  دون   ) هید ناموت  نویلیم  تشه  دودـح  تخادرپ  هب  یغالبا  همانداد  یط  خیرات 4/2/82 
دنمـشهاوخ هدش ، ما  یگدنز  نتفر  نیب  زا  بجوم  نارحب  نیا  زا  یـشان  یناور  یحور و  راشف  دنرادن . ار  هید  تخادرپ  ییاناوت  دنریقف و  ما 

. دینک ییامنهار  ارم  تسا 

خساپ

نیا دوخ  زا  عافد  ماقم  رد  دیدومن  رکذ  همان  رد  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  امـش  میرازگـساپس . دـیدومن  هبتاکم  ام  اب  هک  نیا  زا  یمارگ ! ردارب 
هب موکحم  هک  نونکا  اّما  درک . یم  مهارف  ار  امـش  هئربت  هنیمز  دـیدناسر ، یم  تاـبثا  هب  هاـگداد  رد  ار  رما  نیا  رگا  دـیداد و  ماـجنا  ار  راـک 
زا یمالسا ، تازاجم  نوناق  هدام 386  ساسا  رب  تسا . هتفریذپن  ار  دوخ  زا  عافد  هتـسناد و  رّـصقم  ار  امـش  هاگداد  دیا ، هدـش  هید  تخادرپ 
هید بجوم  نآ ، زا  يرادـقم  ندرب  نیب  زا  لـماک و  هید  فـصن  مادـک ، ره  ندرب  نیب  زا  دراد و  لـماک  ۀـید  یـشوگ  ود  عوـمجم  ندرب  نیب 
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یعطق مکح  ات  دیـشاب ، هداد  رارق  ماجرف  ضارتعا و  دروم  ار  هاگداد  يأر  رگا  دوب . دـهاوخ  شوگ  مامت  هب  تبـسن  تیاعر  اب  رادـقم  ناـمه 
مزـال یعطق و  مکح  نیا  هک  هدـمآ  مکح  ناـیاپ  رد  هدـش و  رداـص  هاـگداد  یعطق  يأر  رگا  اـما  دوـش . یم  هداد  رثا  بیترت  نآ  هـب  هدـشن ،

، هید تخادرپ  هب  تیموکحم  مکح و  ندـش  یعطق  زا  دـعب  هک  مینکب  یـسررب  دـیاب  لاح  دـینک . یهاوخ  ماجرف  دـیناوت  یمن  تسا ، ءارجالا 
ار نآ  دیتشاد ، یلام  ناوت  رگا  ات  دهد  یم  تلهم  لاسکی  هاگداد  لومعم  روط  هب  هید ، تخادرپ  صوصخ  رد  دیهد . ماجنا  دـیاب  راکچ  امش 
اب دیهدب و  راسعا  تساوخداد  دیناوت  یم  دیرادن ، ار  هید  تخادرپ  يارب  یلام  ناوت  هک  امش  هلاسکی  تلهم  تشذگ  زا  دعب  دینک . تخادرپ 
هید طاقـسا  هب  مکح  هاگداد  راسعا ، شریذپ  زا  دعب  تروص  نیا  رد  دـیرادن . ار  هید  تخادرپ  تردـق  هک  دـینک  تابثا  لداع  دـهاش  راهچ 

تدعاسم کمک و  اب  دیناوت  یم  تروص  نیا  رد  دیتسه . نآ  تخادرپ  هب  فّلکم  فظؤم و  امش  دنک و  یم  طیسقت  ار  هید  هکلب  دنک ، یمن 
يازج هب  نیموکحم  زا  يرایـسب  هزورما  دییامن . مادقا  صوصخ  نیا  رد  یتسیزهب  نامزاس  و  هر ) ) ینیمخ ماما  دادما  ۀتیمک  دـننام  ییاهداهن 
دیما تسا . هدش  تخادرپ  اهداهن  نیا  کمک  ۀطـساو  هب  یلام  ياه  تموکحم  زا  يرایـسب  دنا و  هدش  دازآ  اهداهن  نیا  تدـعاسم  اب  يدـقن 

. دوش لح  امش  هید  تخادرپ  لکشم  دیوش و  دنم  هرهب  اهداهن  نیا  تدعاسم  زا  مه  امش  یهلا  فطل  هب  تسا 

؟ دننکیم ارجا  حبص  ناذا  زا  لبق  ار  دارفا  مادعا  ارچ 

شسرپ

؟ دننکیم ارجا  حبص  ناذا  زا  لبق  ار  دارفا  مادعا  ارچ 

خساپ

هتبلا دشاب . رحس  ناذا  زا  دعب  ای  حبص  ناذا  زا  لبق  هک  دنکیمن  یقرف  دوشیم . ارجا  ناشمکح  رحس  ماگنه  یمادعا  دارفا  هک  تسا  فورعم 
عامتجا دنوشن و  علطم  مدرم  هک  دشاب  لیلد  نیا  هب  یکیرات  باختنا  دیاش  میعالطا . یب  نآ  زا  هک  دراد  ار  دوخ  صاخ  تلع  ًامتح  راک  نیا 

مکح يارجا  يارب  یـصاخ  تقو  تایاور  یهقف و  بتک  رد  دوش . نیریاـس  تربع  بجوم  يدرف  مادـعا  هک  یـصاخ  دراوم  رد  رگم  دـننکن 
مادعا مکح  يارجا  عقوم  تسا  هدـمآ  هدام 134  رد  مادـعا و  ماکحا  يارجا  هوحن  همان  نییآ  نوناق  رد  یلو  تسا ، هدـشن  صخـشم  مادـعا 

. دنادب حالص  ار  يرگید  تقو  ناتسداد  هک  نیا  رگم  دوب ، دهاوخ  باتفآ  عولط  لوا 

؟ دنکیم دروخرب  هنوگچ  یضاق  روطچ ؟ يّدج  اب  دوشیم ، بوسحم  مرج  هدنخ  یخوش و  اب  یشکوقاچ  ایآ 

شسرپ

؟ دنکیم دروخرب  هنوگچ  یضاق  روطچ ؟ يّدج  اب  دوشیم ، بوسحم  مرج  هدنخ  یخوش و  اب  یشکوقاچ  ایآ 

خساپ

مرج دـشابن ، راک  رد  يدـصق  دـشاب و  یخوش  رگا  یلو  دوشیم ، بوسحم  مرج  دـشاب ، تیانج  دـصق  اـب  دـمع و  يور  زا  یـشکوقاچ  رگا 
یسک رب  یتیانج  بیـسآ و  رگا  دریگب ، تروص  تیانج  دصق  ّدج و  اب  یـشکوقاچ  رگا  دریگیم . قلعت  نآ  هب  هید  یلو  دوشیمن ، بوسحم 

رادـقم صیخـشت  يارب  دوش . تخادرپ  هیلع " یّنجم   " هب زین  تحارج  هید  اـی  صاـصق  دـیاب  هتفرگ ، تروـص  هک  یمرج  زا  ریغ  دوـش ، دراو 
اب قباطم  یمالـسا  تازاجم  نوناق  رد  زین  مرج  تازاجم  رظن  زا  دوشیم . هعجارم  ینوناق ) یکـشزپ   ) یـسانشراک هب  هزادـنا  ثیح  زا  تیانج 

دناوخن زامن  هک  یسک  دوشیم . موکحم  لاس  ود  ات  هام  ود  زا  نادنز  ای  هبرـض  ات 74  قالش  تازاجم  هب  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 113 
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كرد اجک  زا  تسا ؟ هنوگچ  صاخـشا  نیا  اب  محر  هلـص  تسا ؟ زئاج  وا  تبیغ  ایآ  تسا ؟ رفاک  دشاب  یمالـسا  تموکح  تیالو و  دـض  و 
هب رفاک  دوشیمن . بوسحم  رفاک  دشاب ، یمالسا  تموکح  دض  دناوخن  زامن  هک  یـسک  خساپ : دشاب ؟ صولخ  ندش  ناملـسم  رد  هک  مینک 

رکنم ای  دـشاب  هتـشادن  لوبق  ار  ربمایپ  يربمایپ  ای  دـشاب  لئاق  کیرـش  وا  يارب  اـی  دـشاب  هتـشادن  لوبق  ار  دـنوادخ  اـی  هک  دـنیوگیم  یـسک 
، دشاب هتـشاد  ربمایپ  تیب  لها  اب  ینمـشد  هک  یـسک  ددرگیم . رب  لوسر  ادخ و  راکنا  هب  وا  راکنا  دنادب  هک  يروط  هب  دشاب ، نید  يرورض 

همه ینعی  دـشاب ، ینلع  رگا   ) شهاـنگ نیا  هب  تبـسن  وا  ندرک  تبیغ  تسا و  راـکهانگ  قساـف و  هدـناوخن ، زاـمن  هـک  یـسک  تـسا . رفاـک 
یسک تسین . زئاج  وا  تبیغ  دناوخیمن ، زامن  دنادیمن  هک  یسک  دزن  ای  دشابن  ینلع  رگا  اّما  درادن . لاکـشا  دناوخیمن ) زامن  هک  دننادیم 

( تسین نیبشوخ  نالوئسم  یخرب  هب  تبسن  ینعی   ) دشاب قادصم  رد  وا  تیّدض  تفلاخم و  رگا  دشابیم ، یمالـسا  تموکح  تیالو و  دض 
لوبق تسا ، یمالـسا  ماظن  هک  نیا  ناونع  هب  ار  ماظن  رگا  یلو  درادن ، هانگ  هدرکن ، تبیغ  یـسک  زا  هدناسرن و  ماظن  هب  يررـض  هک  یتقو  ات 
مادقا ای  درادیم و  رب  ماگ  ماظن  ندرک  بویعم  ددصرد  ای  دوشیم  صاخـشا  زا  تبیغ  بکترم  لمع  رد  دنکیم و  تفلاخم  نآ  اب  درادن و 
ریخا دروم  يارب  ینیگنس  مرج  نوناق  رد  تسا . نیگنس  رایـسب  وا  مرج  دوشیم و  بکترم  یگرزب  رایـسب  هانگ  دنکیم ، ماظن  دض  رب  یلمع 

تسا و بجاو  ًاقلطم  محر  هلص  : " دناهدومرف هر )  ) ماما ترضح  دارفا  نیا  اب  محر  هلـص  دروم  رد  تسا . هدش  هتفرگ  رظن  رد  یلمع ) مادقا  )
هب رما  طیارـش  هب  هجوت  اب  ینعی  " دـنیامن . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیزاوم ، تاـعارم  اـب  ار  اـهنآ  دـیاب  یلو  تسین ، زیاـج  محر  عطق 

تین یناملـسم ، رد  صولخ  تمالع  دـنروآ . اج  هب  ار  بجاو  نیا  تسا ) طیارـش  زا  یکی  هک   ) ریثأت لامتحا  اهنآ و  زا  یهاـگآ  فورعم و 
ییازـس هب  ریثأت  زین  ناسنا  تیـصخش  راـتخاس  رد  تسا ، رثؤم  نآ  شزرا  لـمع و  تیفیک  رد  تین  هک  هنوگ  ناـمه  تسا . صلاـخ  كاـپ و 

يارب هک  سک  ایآ  مینک . وجتسج  نانآ  فادها  اههزیگنا و  يالبال  رد  ار  نآ  دیاب  میـسانشب ، ار  دارفا  تیـصخش  بتارم  میهاوخب  رگا  دراد .
ییامندوخ ترهـش و  يارب  هک  سک  نآ  تسا ؟ ربارب  دـنکیم  شالت  مدرم  تاجن  يارب  هک  نآ  اب  دـشکیم  داـیرف  دوخ  مکـش  ندرک  ریس 

هب طوبرم  هلئسم  نیا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  ( 1 (؟ تسا يواسم  درادیم  رب  مدق  ادخ  ياضر  يارب  هک  یـسک  اب  دـنکیم ، شالت 
اهناسنا صولخ  تین و  تسا  رتهب  نیاربانب  مینک . تواضق  مکح و  اهناسنا  تّین  دروم  رد  میناوتیمن  تسا و  اهنآ  نورد  اـهناسنا و  تین 

دوخ رادرک  رکف و  ندرک  صلاخ  رکف  هب  میـشابن و  اهناسنا  صولخ  فشک  ددـص  رد  میراذـگاو و  تاّیفخ  رارـسا و  ملاـع  دـنوادخ  هب  ار 
ص 385. یلمع ، قالخا  ینک ، يودهم  هَّللا  تیآ  . 1 اهتشون : یپ  میشاب .

؟ تسا هدش  تفایرد  تایآ  همئا و   ) یمالسا عبنم  زا  اه  تازاجم  نیا  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدش  تفایرد  تایآ  همئا و   ) یمالسا عبنم  زا  اه  تازاجم  نیا  ایآ 

خساپ

اوعطقاـف ۀـقراسلا  قراـسلا و   " ینآرق لـیلد  مـیراد . نآ  رب  لـیلد  تاـیاور  نآرق و  زا  تـسا ، دزد  تـسد  عـطق  هـک  تقرـس  دـح  هـب  تبـسن 
دودح باب  هعیـشلا  لئاسو  هب  دیناوتیم  هک  تسا  ناوارف  نآ  ییاور  لیلد  دـینک . عطق  ار  قراس  نز  درم و  تسد  ینعی  تسا ، ( 3") امهیدیأ

نیا هب  مادقا  نآ  نودب  هک  دراد  يدایز  طیارـش  تسد ، ندـیرب  تقرـس و  دـح  يارجا  دـیآیم  تسد  هب  تایاور  عومجم  زا  دـینک . هعجارم 
. دنتسه نآ  لومشم  هک  دنتـسه  كانرطخ  ناقراس  زا  هتـسد  کی  اهنت  هکلب  دش ، دهاوخن  مکح  نیا  لومـشم  یقراس  ره  تسین و  زیاج  راک 

دراد دوجو  رما  نیا  رب  لیالد  تایاور  رد  یلو  میرادن ، ياهیآ  نآرق  رد  تسا ، راد  رهوش  نز  هنـسحم و  يانز  دـح  هک  راسگنـس  هب  تبـسن 
. دینک هعجارم  دودح  باب  هعیشلا  لئاسو  هب  دیناوتیم  هک 
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؟ تسیچ یقوقح  رظن  زا  مرج  عنام  عماج و  فیرعت 

شسرپ

؟ تسیچ یقوقح  رظن  زا  مرج  عنام  عماج و  فیرعت 

خساپ

نوناق رد  هک  یلعف  كرت  ای  لعف  ره  تسا : نیا  اـهنآ  نیرتعماـج  نیرتمهم و  دـناهداد . هئارا  یفلتخم  ياـهفیرعت  مرج  يارب  نانادـقوقح 
نوچ مرج  فیرعت  رد  یبهذم  نادنمشناد  ( 1 .) دوش یم  بوسحم  مرج  تسا ، هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ینیمأت  ياهمادـقا  ای  تازاجم  نآ  يارب 

قح هب  زواجت  عییـضت و  زا  تسا  ترابع  مرج  دنیوگ : یم  دنناد  یم  یهلا  یحو  ادخ و  باتک  ار  نوناق  دـنریگ و  یم  ماهلا  ینید  دـیاقع  زا 
رد مرج  زا  تـسا . یـصخش  دـسافم  یعاـمتجا و  دـسافم  ياراد  هـک  تـسا  یلیاـسم  لـماش  عرـش ، رد  مرج  ور  نـیا  زا  ساـّنلا . قـح  هَّللا و 
ای ّتنـس  باـتک و  یهاوـن  رماوا و  اـب  تفلاـخم  ینعی  مرج  تسا : هدـمآ  لـمع  هب  فـیرعت  نـینچ  یمالـسا ، رفیک  قوـقح  يارجا  سنارفنک 

ّیلو هب  ار  نآ  رایتخا  ای  هدرک و  حیرـصت  نادـب  عراش  هک  تسا  يرفیک  ار  یمرج  ره  دـماجنایب . هعماج  ای  درف  یهابت  هب  هک  یلمع  باـکترا 
هب رّرقم  يرفیک  يارجا  تنامض  اب  بجاو  لعف  كرت  ای  عونمم  لمع  باکترا  تسا : هدمآ  رگید  فیرعت  رد  ( 2 .) تسا هدرپس  یضاق  ای  رما 

یمالـسا تازاجم  هب  عجار  نوناق  مود  هدام  رد  ساسا  نیمه  رب  راد . تیحالـص  یمومع  ياـهناگرا  اـی  تاـماقم  اـی  یهلا )  ) نوناـق هلیـسو 
. دـشاب یتیبرت  ینیمأت و  تامادـقا  مزلتـسم  ای  تازاجم  لباق  نوناق ، قباطم  هک  یلعف  كرت  ای  لعف  ره  زا : تسا  تراـبع  مرج  بوصم 1361 
زا ( 3 .) دشاب هدش  نییعت  یتیبرت  ای  ینیمأت  تامادقا  ای  تازاجم  نآ  يارب  نوناق  بجوم  هب  هک  نآ  رگم  تسناد  مرج  ناوتیمن  ار  يرما  چیه 

لعف كرت  اب  یهاگ  لـعف و  تروص  هب  یهاـگ  هک  تسا  یجراـخ  لـمع  هراومه  مرج  - 1 تسا : جاتنتـسا  لباق  ریز  دراوم  روبزم  فیراـعت 
یقلت مرج  دـشاب ، هدـشن  یجراخ  لعف  لمع و  هب  یهتنم  هک  یتقو  ات  نآ  رب  میمـصت  مرج و  باـکترا  هب  لـیم  أ ) نیارباـنب : دـبای . یم  ققحت 

نآ يارب  راذگنوناق  هک  یعونمم  لمع  باکترا  ج ) تسا . مرج  يدراوم  رد  هدـیقع  راشتنا  اّما  درادـن  دوجو  ياهدـیقع  مِرج  ب ) دوشیمن .
نیارباـنب دـشاب . هدرک  مادـقا  قح  فـالخ  رب  ینوناـق و  زوـجم  نودـب  هدـنوش  بکترم  هک  تسا  مرج  یتروـص  رد  هدوـمن  نییعت  تازاـجم 

تعاطا لثم  ینوناق  تاررقم  يارجا  ای  عورـشم  عافد  ًالثم  قح  زا  هدافتـسا  ماقم  رد  تسا ، تازاجم  لباق  عونمم و  ًانوناق  هک  یلمع  باکترا 
(4 .) دوشیمن بوسحم  مرج  دنک ) صاصق  ای  دنزب  قالـش  ای  دناسرب  لتق  هب  ار  یمرجم  یـضاق  روتـسد  هب  هک  یـسک  دـننام   ) ینوناق رمآ  زا 

تناـها ندز ، تمهت  تبیغ ، یـشکدوخ ، لـیبق  زا  مئارج  زا  یـضعب  دـشاب ، نّودـم  نوناـق  كـالم  هب  یلعف  كرت  اـی  یلمع  ندوـب  مرج  رگا 
مرج هدرواین ، اهنآ  يارب  یتازاجم  یمالسا ، تازاجم  نوناق  رد  راذگ  نوناق  نوچ  رامق  يزاب و  سنجمه  ییاضرا ، دوخ  انمتـسا و  ندرک ،
تفگ ناوتب  دـیاش  تروص  ره  رد  تسا . مرج  هانگ و  لامعا  هنوگ  نیا  اـهقف  ياواـتف  یهقف و  یناـبم  ساـسا  رب  هک  یلاـح  رد  دوب  دـهاوخن 
يارب نوناق  رد  هک  یلعف  كرت  ای  لعف  ره  : " دیوگیم هک  تسا ، یمالـسا  تازاجم  نوناق  ود  هدام  نامه  مرج  فیرعت  نیرتعماج  نیرتهب و 

یلو دوشیمن ، رامق  یشکدوخ و  انمتسا ، لیبق  زا  یعرـش  مئارج  زا  یخرب  لماش  فیرعت  نیا  هچرگ  تسا " مرج  هدش ، نییعت  یتازاجم  نآ 
نآ يارب  یعاـمتجا  يرفیک و  نیناوق  رد  هک  تسا  نآ  یقوقح ، رظن  زا  مرج  زا  دوـصقم  تسا . رتـهب  اـهفیرعت  هیقب  هب  تبـسن  فـیرعت  نیا 
یپ تسا . هدـش  نییعت  تازاـجم  نآ  يارب  ترخآ  اـی  اـیند  رد  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  معا  یعرـش  هاـنگ  مرج و  اـما  هدـش ، نییعت  تازاـجم 

، نامه . 3 ص 162 و 163 . ناریا ، یمومع  يازج  قوقح  نایزودلگ ، جریا  رتکد  . 2 ص 283 . ج 5 ، (ع ،) یلع ماما  همانشناد  . 1 اهتشون :
ص 164.

رد تسا ، هدش  هجوتم  هابتشا  هب  ار  نایرج  هک  دوش  هجوتم  دعب  دشکب و  ار  دوخ  رسمه  ای  رهاوخ  یـسومان  تلع  هب  يدرم  رگا  نوناق  رد  ارچ 
؟ دیآ یمن  باسح  هب  لتاق  درم  دریگ و  یمن  تروص  یتواضق  ای  میمصت  هنوگ  چیه  دروم 
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شسرپ

، تسا هدش  هجوتم  هابتـشا  هب  ار  نایرج  هک  دوش  هجوتم  دعب  دـشکب و  ار  دوخ  رـسمه  ای  رهاوخ  یـسومان  تلع  هب  يدرم  رگا  نوناق  رد  ارچ 
؟ دیآ یمن  باسح  هب  لتاق  درم  دریگ و  یمن  تروص  یتواضق  ای  میمصت  هنوگ  چیه  دروم  رد 

خساپ

رگا روط  نیمه  دوش ، تازاـجم  دـیاب  دـشکب ، ار  دوخ  رهاوخ  يدرم  رگا  تسا . هدـماین  نوناـق  رد  هدـش ، حرطم  لاؤس  رد  هک  یبلطم  نینچ 
ار وا  درادـن  قح  دـش ، یقالخا  داسف  راچد  یـسک  رهاوخ  ضرف  رب  رگا  دـشاب . یـسومان  لئاسم  رطاخ  هب  دـنچ  ره  دـشکب ،  ار  دوخ  رـسمه 
هک نیا  دروم  رد  طقف  یهقف  ماـکحا  رد  دوش . ارجا  يو  دروم  رد  یـضتقم  مکح  اـت  دـنک  یفرعم  هاـگداد  هب  ار  وا  دـناوت  یم  هکلب  دـشکب ،

ار ود  ره  دـناوت  یم  تسا ، هتـشاد  تبغر  لـیم و  وا  رـسمه  دـنادب  هـک  یتروـص  رد  دـنک ،  یم  اـنز  وا  رـسمه  اـب  يرگید  هـک  دـنیبب  يدرم 
ار وا  هاگداد  دـهد ، هئارا  هاگداد  هب  ربتعم  دـهاوش  دـناوتب  لتاق  رگا  دوش . تازاجم  دـیابن  لتاق  هک  تسین  نیا  مکح  ياـنعم  اـما  ( 1 .) دشکب

لضف ج1 ، هلیسولاریرحت ،  - 1 اه :  تشون  یپ  ( 2 .) درک دهاوخ  تازاجم  ار  وا  دنک ، عناق  ار  هاگداد  دـناوتن  رگا  یلو  دـنک ، یمن  تازاجم 
ۀلئسم 29. نامه ،  - 2 ص 491 . ۀلئسم 28 ، عافدلا ،  یف 

؟ دنریگ یم  همیرج  نآ  ياج  هب  تسا و  هدش  لیطعت  ناریا  رد  یهلا  دودح  ارچ 

شسرپ

؟ دنریگ یم  همیرج  نآ  ياج  هب  تسا و  هدش  لیطعت  ناریا  رد  یهلا  دودح  ارچ 

خساپ

نایب میرک  نآرق  رد  اهنآ  دح  هک  یمیارج  تسا . هدش  صخشم  نآ  نازیم  عون و  سدقم  عرش  رد  هک  دوش  یم  قالطا  ییاهرفیک  هب  دودح 
زا ریغ  هب  تسا . هدش  نیعم  ع )  ) همئا و  ص )  ) ربمایپ تنـس  قیرط  زا  دودـح  زا  یخرب  ( 1  . ) هبراحم فذق و  تقرـس ، انز ، زا :  دنترابع  هدش 
دح زا  رتمک  اهرفیک  نیا  تسا . هدـشن  هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  يارب  عرـش  رظن  زا  ینیعم  تازاجم  هک  یمیارج  يارب  تسا  ییاـهرفیک  دودـح ، 
اهنآ يارب  هک  یناـهانگ  ماـمت  : " تسا نیا  ریزعت  دـح و  صوصخ  رد  اـهقف  زا  یخرب  ریبـعت  دوش . یم  هتفگ  تاریزعت  اـهنآ  هب  دنـشاب و  یم 

(2"  ) دنیوگ یم  ریزعت "  ، " دنرادن هدش  نیعم  تازاجم  هک  ار  یی  اهنآ  دوش و  یم  هدیمان  دح " ، " دراد عرـش  يوس  زا  هدش  نیعم  تازاجم 
. دیآ یم  رب  املع  ياواتف  نینچمه  تایاور و  رابخا و  رهاظ  زا  رما  نیا  دوش . ارجا  هماقا و  هعماج  رد  دیاب  تسین و  رادرب  لیطعت  یهلا  دودـح 

رارقا اب  مرج  تابثا  رگا  ای  دوش و  یم  طقاس  وا  زا  دح  دنک ، هبوت  دوخ  هناراک  اطخ  لامعا  زا  هنّیب ، هماقا  زا  شیب  مرجم  هک  یتروص  رد  هتبلا 
زا یحلاصم ) تهج  هب  دراد (  قح  ٌاقلطم  ماما  يرگید  لوق  رب  انب  هک  نآ  ای  درذگرد  وا  مرج  زا  دناوت  یم  ماما  هنیب ، هماقا  اب  هن  دشاب ، مرجم 

یخرب رد  دـشاب و  ّدـح  زا  رتـمک  هک  تسا  يدراوـم  صوـصخ  رد  ریزعت  اـما  ( 3 . ) دـنک یـشوپ  مشچ  دراوم  هنوـگ  نیا  رد  دودـح  يارجا 
ساسارب دـناوت  یم  یمالـسا  هعماج  رد  ماما  مکاح و  هک  دـنا  هدرک  رکذ  مکاحلا " هاری  امل   " ریبعت اـب  ار  نآ  رادـقم  ریزعت و  هماـقا  تاـیاور 

، ناریا یملـسا  هعماج  رد  هزورما  دـیامن . یلام  تازاجم  يدـقن و  يازج  هب  لیدـبت  ار  نآ  ای  دـنک  یـشوپ  مشچ  ریزعت  يارجا  زا  یحلاـصم ،
یهلا دودح  يارجا  زا  يریگولج  يارب  يرـشب  قوق  ظفاح  رهاظ  هب  لفاحم  طسوت  یـسایس  ياهراشف  دـنچ  ره  دوش ، یم  ارجا  یهلا  دودـح 

ساسارب یعرـش و  يرما  يدـقن ، همیرج  هب  تاریزعت  لیدـبت  دنتـسه ، تاریزعت  دراد ، ار  یلام  همیرج  هب  لیدـبت  تیلباق  هچ  نآ  تسا . دایز 

زا 405قوقح هحفص 298 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یبیع اـهنت  هن  دـشاب ، هداوناـخ  دوخ و  زا  عاـفد  يارب  ندز  رگا  دـننک ، یم  ریگتـسد  هک  يدزد  ندز  صوصخ  رد  دـشاب . یم  یهقف  نیزاوم 
ناونع هب  دشاب و  هتشادن  عورـشم  عافد  اب  یبسانت  ندز  رگا  اما  دجنگ  یم  سومان  هداوناخ و  دوخ و  زا  عورـشم  عافد  بلاق  رد  هکلب  درادن ،

دیاب هدرک ، حرج  برـض و  داریا  هک  یـصخش  ددرگ ، یتاحارج  ندش  دراو  هب  رجنم  دـشاب و  دزد  يریگتـسد  ندـش و  میلـست  زا  دـعب  لاثم 
یپ دشاب . مه  هید  بجوتسم  تسا  نکمم  تسا ، هدش  دراو  دزد  هب  ینامسج  همدص  حرج و  برض و  تلاح  نیا  رد  نوچ  دشاب ، وگخـساپ 

3 ص 147 . ج4 ، مالسالا ، عئارش  یلح ، ققحم   - 2 ص 919 . ج1 ، یهوژپ ، نآرق  نآرق و  همانشناد  یهاشمرخ ، نیدلاءاهب   - 1 اه :  تشون 
ص 478. ج3 ، یمالسا ، تموکح  یهقف  ینابم  - 

یم هئربت  دشاب  رگا  دوش و  یم  راسگنس  دشابن ، دلب  ار  هغیص  هلمج  هاگداد  رد  یسک  رگا  دهد و  یم  خر  هعماج  رد  داسف  عون  همه  هغیص  مان  اب 
؟ تسا دارفا  نطاب  شجنس  يارب  یبسانم  رایعم  هغیص  ایآ  دوش .

شسرپ

هئربت دشاب  رگا  دوش و  یم  راسگنس  دشابن ، دلب  ار  هغیص  هلمج  هاگداد  رد  یسک  رگا  دهد و  یم  خر  هعماج  رد  داسف  عون  همه  هغیص  مان  اب 
؟ تسا دارفا  نطاب  شجنس  يارب  یبسانم  رایعم  هغیص  ایآ  دوش . یم 

خساپ

ماظن اریز  تسین . لوبق  لباق  دـنا ، هداد  رارق  نآ  ندـناوخ  مدـع  ندـناوخ و  هغیـص  ار  نآ  ملع  هئربت و  رایعم  ییاضق  مکاحم  هک  شرگن  نیا 
یـصاخ ياهراکهار  طیارـش و  یهلا ، دودـح  يارجا  مرج و  تابثا  يارب  مالـسا  ییاضق  ماـظن  رد  تسا . یمالـسا  نیناوق  رب  ینتبم  ییاـضق 

ریغ طباور  مرج  هب  یـسک  رگا  تسین  هنوگ  نیا  دـننک . تیاعر  ار  اه  نآ  دنتـسه  روبجم  تاضق  ییاضق و  مکاـحم  هک  تسا  هدـش  فیرعت 
ای دـنک ، اهر  ار  يو  یـضاق  مدرک ، هغیـص  ار  نز  نالف  متـسناد و  یم  ار  ندـناوخ  هغیـص  دـنک  اـعدا  همکحم  رد  هدـش و  ریگتـسد  عورـشم 

طباور هتشادن و  عورشم  ریغ  طابترا  هک  دراد  یلیلد  تسا ، عورـشم  ریغ  طباور  هب  مهتم  هک  یـسک  دنک  قیقحت  یـضاق  دیاب  هکلب  سکعلاب .
مالـسا نیناوق  رد  تسین . راسگنـس  عورـشم  ریغ  طباور  همه  مکح  هک  نیا  رب  ًافاضم  تسا ؛ هتفرگ  لکـش  هغیـص  ینعی  نوناق ، ساسا  رب  يو 
هنصحم يانز  دننام  نیگنـس  ياه  مرج  يارب  هک  تسا  یماکحا  هتـسد  زا  راسگنـس  تسا . هدش  فیرعت  مرج  اب  بسانم  نیناوق  میارج  يارب 

هتبلا دوشن . هدافتـسا  مکح  نیا  زا  هک  تسا  نآ  رب  یعـس  هدوب و  مک  یلیخ  راسگنـس  ناریا  ییاضق  مکاحم  رد  ًاقافتا  تسا . هدش  ینیب  شیپ 
ناریا ییاضق  مکاحم  هب  صاصتخا  تاضق  هابتـشا  دـننک . هابتـشا  تاـضق  تسا  نکمم  دراوم  زا  یخرب  رد  هک  تفریذـپ  دـیاب  ار  بلطم  نیا 

تاضق هابتـشا  نازیم  هدـش و  رتهب  ناریا  ییاضق  ماظن  هک  تسا  هتـسیاش  هتبلا  دراد .  دوجو  زین  رگید  ياهروشک  ییاضق  مکاحم  رد  درادـن .
اه ناسنا  مالسا  رد  تسا . لکـشم  اه  ناسنا  نطاب  صیخـشت  ًالوصا  تسین . دارفا  نطاب  شجنـس  يارب  يرایعم  مه  ندرک  هغیـص  ددرگ . مک 

. تسا مزال  هدـعاق  نوناق و  زین  يرهاظ  روما  يارب  دـنیامن . راتفر  اه  نآ  اب  نارگید  رهاوظ  ساـسا  رب  هدنـسب و  رهاـظ  هب  هک  دنتـسه  فظوم 
یم نوناق  هدـعاق و  کی  زا  هک  یبولطمان  هدافتـسا  تهج  هب  ناوت  یمن  اما  دریگ ، تروص  يدایز  تافلخت  هغیـص  رازبا  زا  هدافتـسا  اب  دـیاش 

دوجو توافت  ینوناق  عورـشم و  طباور  رـصح و  دح و  یب  عورـشمان و  دازآ و  طباور  نیب  دـیاب  لاح  ره  رد  درک . وغل  ار  نوناق  لصا  دوش ،
ار دوخ  ياه  یگژیو  طیارش و  هک  تسا  هغیص  تقوم و  جاودزا  هدش ، هشیدنا  مالسا  عرش  نوناق  رد  هک  ییاهراکهار  زا  یکی  دشاب . هتشاد 
نز و قوقح  اه  نآ  رد  دروآ ، یم  رد  ندوب  هطباض  نودب  جرم و  جره و  زا  ار  تاطابترا  هک  نیا  رب  هوالع  یگژیو  طیارـش و  نیا  هک  دراد 

تروص هب  یعرـش و  نیزاوم  تیاعر  اب  یـسک  رگا  نیاربانب  دراد . ار  دوخ  ياه  تمکح  هفـسلف و  هغیـص  هلئـسم  تسا . هدـش  تاـعارم  درم 
، دراد توافت  دـنک ، یمن  یعرـش  نیزاوم  رب  ینتبم  ار  نز  اب  دوخ  طابترا  يرارقرب  هک  یناسنا  اب  هدومن  رارقرب  طابترا  ینز  اب  تقوم  جاودزا 
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نیزاوم هغیص و  نودب  هک  یسک  سکع  رب  تسا ، هدرک  لمع  نوناق  عرش و  نیزاوم  ساسا  رب  تسا ، تقوم  جاودزا  یعدم  هک  یـسک  اریز 
. تسا رهاظ  بسح  هب  دارفا  رب  مکح  هداد  ماجنا  یلامعا  ینوناق  یعرش و 

؟ تسیچ مرُج "  " عنام عماج و  فیرعت 

شسرپ

؟ تسیچ مرُج "  " عنام عماج و  فیرعت 

خساپ

مرج يارب  هک  یفیراعت  نیب  زا  میدرک : ضرع  میداد و  لاؤس  نیا  دروم  رد  یباوج  هرامش 30241  هب  یلبق  خساپ  رد  یمارگ ! زیزع و  ردارب 
هفـسلف قطنم و  ملع  رد  تسا . دراو  یتالاکـشا  فیرعت  نیا  هب  هچرگ  تسا . فیرعت  نیرتهب  یمالـسا  تازاجم  نوناق  ةدام 2  فیرعت  هدش ،
فیرعت تسا ؛ بیرق  لصف  سنج و  هب  يّدح  فیرعت  یمـسر . ای  تسا و  يّدح  ای  فیرعت  هدش : هتفگو  هدـش  ثحب  ایـشا  فیرعت  دروم  رد 

ناویح دـنیوگ  یم  ای  تسا ، قطان  ناویح  ناسنا ، دـنیوگ : یم  ناسنا  فیرعت  رد  ًـالثم  تسا ، دـیعب  بیرق و  تاصخـشم  مزاول و  هب  یمـسر 
، دیا هتـشاد  موقرم  همان  رد  هک  یناوارف  ياه  لاثم  اه و  فیرعت  نیا  یمامت  رد  تسا . کحاض  مسج  ای  قطان  مسج  دـنیوگ  یم  ای  کحاض 
ام يارب  مود  ظفل  هتبلا  هک  رگید  ظفل  هب  یظفل  لیدبت  ای  تسا  یمسالا  حرش  بلغا  هکلب  تسین ، لماک  یعقاو  یقیقح و  فیرعت  مادک  چیه 

عطق ار  رگیدمه  يا  هطقن  چیه  رد  هک  یطخ  ود  دنهد : یم  باوج  هک  یتقو  میناد ، یمن  ار  يزاوتم  طخ  ود  موهفم  رگا  ًالثم  تسا ، رتانشآ 
ود  " موهفم هب  ام  نهذ  دنـشاب " هتـشادن  عطاقت  ۀطقن  چیه  طخ "و"  ود   " لیبق زا  یتاملک  ۀلیـسو  هب  يا  هزادنا  ات  فیرعت  نیا  اب  دننک ، یمن 

رگید ظاـفلا  هب  یظفل  لیدـبت  رتشیب  هکلب  تسین ، یقیقح  تروص  هب  عناـم  عماـج و  اـه  فیرعت  نیا  هچرگ  دوش ، یم  انـشآ  يزاوتم " طـخ 
تـسا نیمه  میهافم  فیرعت  زا  یلـصا  دوصقم  دنک . یم  انـشآ  لوهجم  موهفم  اب  ار  ام  هرخالاب  یلو  تسا ، رتانـشآ  ام  نهذ  يارب  هک  تسا 

مرج ناسنا ، ثلثم ، طخ ، هطقن ، هریاد ، يزاوتم ، طخ  میهافم  تسا  لاس  اهدص  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  رب  لیلد  میوش . انـشآ  اه  نآ  اب  هک 
فیراعت نآ  هاوخ  لاح  تسا . هدمآین  شیپ  یلکـشم  چیه  و  دنا . هدیـسر  قیاقح  نآ  هب  اه  فیرعت  نیا  زا  مدرم  دنا و  هدرک  فیرعت  ار  و ... 

هب اـه  فیرعت  عون  نیا  زا  مدرم  تروص  ره  رد  عناـم . عماـج و  ریغ  یمـسالا و  حرـش  ياـه  فیرعت  هاوخ  دـینادب ، یقیقح  ياـه  فیرعت  ار 
ییاه لاثم  نینچ  مه  مرج ، فیرعت  هک  میراد  لوبق  مه  ام  تسا . هدیخرچ  نانآ  ةرمزور  یلمع  یملع و  یگدنز  دنا و  هتفای  تسد  یقیاقح 

. تسین عنام  عماج و  فیرعت  مادک  چیه  دیا ، هتشاد  موقرم  هک 

؟ تسیچ مرُج "  " عنام عماج و  فیرعت 

شسرپ

؟ تسیچ مرُج "  " عنام عماج و  فیرعت 

خساپ

مرج يارب  هک  یفیراعت  نیب  زا  میدرک : ضرع  میداد و  لاؤس  نیا  دروم  رد  یباوج  هرامش 30241  هب  یلبق  خساپ  رد  یمارگ ! زیزع و  ردارب 
هفـسلف قطنم و  ملع  رد  تسا . دراو  یتالاکـشا  فیرعت  نیا  هب  هچرگ  تسا . فیرعت  نیرتهب  یمالـسا  تازاجم  نوناق  ةدام 2  فیرعت  هدش ،
فیرعت تسا ؛ بیرق  لصف  سنج و  هب  يّدح  فیرعت  یمـسر . ای  تسا و  يّدح  ای  فیرعت  هدش : هتفگو  هدـش  ثحب  ایـشا  فیرعت  دروم  رد 
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ناویح دـنیوگ  یم  ای  تسا ، قطان  ناویح  ناسنا ، دـنیوگ : یم  ناسنا  فیرعت  رد  ًـالثم  تسا ، دـیعب  بیرق و  تاصخـشم  مزاول و  هب  یمـسر 
، دیا هتـشاد  موقرم  همان  رد  هک  یناوارف  ياه  لاثم  اه و  فیرعت  نیا  یمامت  رد  تسا . کحاض  مسج  ای  قطان  مسج  دـنیوگ  یم  ای  کحاض 
ام يارب  مود  ظفل  هتبلا  هک  رگید  ظفل  هب  یظفل  لیدبت  ای  تسا  یمسالا  حرش  بلغا  هکلب  تسین ، لماک  یعقاو  یقیقح و  فیرعت  مادک  چیه 

عطق ار  رگیدمه  يا  هطقن  چیه  رد  هک  یطخ  ود  دنهد : یم  باوج  هک  یتقو  میناد ، یمن  ار  يزاوتم  طخ  ود  موهفم  رگا  ًالثم  تسا ، رتانشآ 
ود  " موهفم هب  ام  نهذ  دنـشاب " هتـشادن  عطاقت  ۀطقن  چیه  طخ "و"  ود   " لیبق زا  یتاملک  ۀلیـسو  هب  يا  هزادنا  ات  فیرعت  نیا  اب  دننک ، یمن 

رگید ظاـفلا  هب  یظفل  لیدـبت  رتشیب  هکلب  تسین ، یقیقح  تروص  هب  عناـم  عماـج و  اـه  فیرعت  نیا  هچرگ  دوش ، یم  انـشآ  يزاوتم " طـخ 
تـسا نیمه  میهافم  فیرعت  زا  یلـصا  دوصقم  دنک . یم  انـشآ  لوهجم  موهفم  اب  ار  ام  هرخالاب  یلو  تسا ، رتانـشآ  ام  نهذ  يارب  هک  تسا 

مرج ناسنا ، ثلثم ، طخ ، هطقن ، هریاد ، يزاوتم ، طخ  میهافم  تسا  لاس  اهدص  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  رب  لیلد  میوش . انـشآ  اه  نآ  اب  هک 
فیراعت نآ  هاوخ  لاح  تسا . هدمآین  شیپ  یلکـشم  چیه  و  دنا . هدیـسر  قیاقح  نآ  هب  اه  فیرعت  نیا  زا  مدرم  دنا و  هدرک  فیرعت  ار  و ... 

هب اـه  فیرعت  عون  نیا  زا  مدرم  تروص  ره  رد  عناـم . عماـج و  ریغ  یمـسالا و  حرـش  ياـه  فیرعت  هاوخ  دـینادب ، یقیقح  ياـه  فیرعت  ار 
ییاه لاثم  نینچ  مه  مرج ، فیرعت  هک  میراد  لوبق  مه  ام  تسا . هدیخرچ  نانآ  ةرمزور  یلمع  یملع و  یگدنز  دنا و  هتفای  تسد  یقیاقح 

. تسین عنام  عماج و  فیرعت  مادک  چیه  دیا ، هتشاد  موقرم  هک 

وا لتاق  صاصق  اب  دوش و  یم  مک  هعماج  زا  درف  کی  لوا  رفن  لتق  اب  اریز  تسا .  یملع  یعامتجا و  روعـش  نادجو و  فالخ  لتق  صاصق  مکح 
ـی خر بـ دنوش .  جیورت  هعماج  رد  دیابن  هلیذر  تافـص  نیا  تسا و  ییوج  ماقتنا  بلق و  توسق  زا  صاصق  هک  ـنـ یا ـگـر  ید رگید .  يدرف 

زا روظنم  دنیوگ  ـی  مز نـیـ

شسرپ

صاصق اب  دوش و  یم  مک  هعماج  زا  درف  کی  لوا  رفن  لتق  اب  اریز  تسا .  یملع  یعامتجا و  روعـش  نادـجو و  فـالخ  لـتق  صاـصق  مکح 
 . دـنوش جـیورت  هعماج  رد  دـیابن  هلیذر  تافـص  نیا  تسا و  ییوج  ماقتنا  بلق و  توسق  زا  صاـصق  هک  ـنـ یا ـگـر  ید رگید .  يدرف  وا  لـتاق 

 . داد ماجنا  زین  دبا  سبحاب  ناوت  یم  ار  راک  نیا  تسوا و  تازاجم  تسا و  لتاق  تیبرت  صاصق  زا  روظنم  دنیوگ  ـی  مز ـی نـیـ خر بـ

خساپ

سانلا لتق  امناکف  ضرالا  داسف فـی  وا  سفنریغب  اسفن  لـتق  نم  دـیامرف [ :  یم  نینچ  يا  هیآ  رد  ار  تالاکـشا  هنوگنیا  خـساپ  میرک  نآر  قـ
تیمک هک  تسا  یتـقیقح  ناـسنا  تفارـش  تمارک و  میرک  نآر  رظن قـ رد   ( [ 32 هدـئام -  اعیمج (  سانلا  ایحا  امناکف  اهایحا  نم  اـعیمج و 

دوش و تیاده  ناسنا  کی  رگا  دنا و  هدـش  هتـشکاهناسنا  همه  ییوگ  دوش  هتـشک  هانگ  یب  ناس  ـ نا کی  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  تسین ,  رادرب 
حالطـصا هب  یحطـس و  يروص و  تارظن  یخرب  صاـصق  مکح  لـعج  كـالم  نیار  ـ با بـنـ دـنا .  هدـشایحا  اـهناسنا  همه  ییوگ  ددرگ  اـیحا 

هب تسا و  ناسنا  قلاخ  هک  یلاعت  ـد  نواد خـ تسا .  يرـشب  تایح  هعماج و  ناـسنا و  ياـقب  صاـصق  هفـسلف  هکلب  تسین .  ماـخ  هنازوسلد و 
نیمات ار  ناسنا  تایح  تداعس و  عومجم  رد  مکح  مادک  هک  دناد  یم  يرگید  سک  رهزا  رتهب  دراد  لماک  یهاگآ  وا  تشونرس  تشرس و 

یم شیازفا  زور  هب  زور  زواجتو  لتق  رامآ  هک  دهد  یم  ناشن  هدـش  هتـشادرب  مادـعا  مکح  نآ  رد  هک  یبرغ  ياه  هعماج  هبرجت  دـنک .  یم 
رایسب لتق  هب  باکترا  نیاربانب  دنرادن و  دوخ  يور  شیپ  یعنام  دنتـسین و  مادعا  نارگن  زین  نارگید  دنر و  سرد نـمـی گـیـ نال  ـ تا قـ دبای . 
دوبهب تیبرت و  دـیما  هک  صاخ  یعـضاوم  يارب  هتـسنادن و  درف  هب  رـصحنم  هار  ار  صاصق  مالـسا  هکنآ  نم  ـ ـض رد  دوش .  یم  ماجنارتناسآ 

هن تسا  یطارفا  هن  مالسا  رد  صاصق  مک  ـن حـ یار ـ با بـنـ تسا .  رتهب  دینک  وفع  رگادیامرف  یم  دراد  دوجو  صاخ  یطیارش  ای  دور  یم  لتاق 
 . تسا یناسنا  هعماج  ناسنا و  حلاصم  ساسا  رب  هنانیب و  عقاو  هکلب  یطیرفت 
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؟ تسا يزیچ  هچ  صوصخم  کی  ره  هنوگ و  دنچ  رب  تازاجم 

شسرپ

؟ تسا يزیچ  هچ  صوصخم  کی  ره  هنوگ و  دنچ  رب  تازاجم 

خساپ

(. يویند تافاکم  . ) دراد یعیبط  ینیوکت و  ۀـطبار  هانگ ، اب  هک  یتازاجم  تربع .) هیبنت و   ) يدادرارق تازاـجم  تسا : هنوگ  هس  رب  تازاـجم 
(. يورخا باذع  . ) تسین نآ  زا  ادج  يزیچ  تسا و  مرج  دوخ  مسجت  هک  یتازاجم 

؟ تسا يزیچ  هچ  صوصخم  کی  ره  هنوگ و  دنچ  رب  تازاجم 

شسرپ

؟ تسا يزیچ  هچ  صوصخم  کی  ره  هنوگ و  دنچ  رب  تازاجم 

خساپ

(. يویند تافاکم  . ) دراد یعیبط  ینیوکت و  ۀـطبار  هانگ ، اب  هک  یتازاجم  تربع .) هیبنت و   ) يدادرارق تازاـجم  تسا : هنوگ  هس  رب  تازاـجم 
يورخا باذع  . ) تسین نآ  زا  ادج  يزیچ  تسا و  مرج  دوخ  مسجت  هک  یتازاجم 

؟ دراد ییاههدیاف  هچ  دوشیم ، ماجنا  يداد  رارق  نیناوق  قبط  رب  هک  ییاهتازاجم 

شسرپ

؟ دراد ییاههدیاف  هچ  دوشیم ، ماجنا  يداد  رارق  نیناوق  قبط  رب  هک  ییاهتازاجم 

خساپ

نداد رفیک  هک  یبـعر  قیرط  زا  نارگید  اـی  مرجم  دوخ  ۀلیـسو  هب  مرج  رارکت  زا  يریگوـلج  یکی  تسا ؛ زیچ  ود  اـهتازاجم  هنوـگنیا  ةدـیاف 
نیا تسا و  هدیدمتـس  رطاخ  یّلـست  یّفـشت و  رگید ، ةدیاف  دیمان . هیبنت »  » ار تازاجم  زا  عون  نیا  ناوتیم  تهج  نیمه  هب  و  دنکیم ؛ داجیا 

ياههرود رد  تسا و  يوق  رایسب  رشب  رد  یبلط  یفشت  ییوجماقتنا و  سح  دشاب . نارگید  هب  زواجت  تیانج و  عون  زا  هک  تسا  يدراوم  رد 
رد يرایـسب  داسف  یهابت و  دـندرکیمن ، تازاجم  نوناق ، قیرط  زا  ار ، یناج  رگا  تسا . هدوب  رتيوق  ًارهاـظ  يودـب ، ياـههعماج  یئادـتبا و 

. تسا رتناهنپ »  » ای رتفیعـض  یکدـنا  ندـمتم  عماوج  رد  هکنیا  تیاـهن  تسه ، رـشب  رد  مه  نونکا  مه  سح ، نیا  دـمآیم . دـیدپ  هعماـج 
بکترم يزور  هناهاگآان ـ  ای  هناهاگآ  روطب  ـ  تسا نکمم  ددرگن ، یلاخ  وا  ةدـقع  رگا  ددرگیم ، یحور  ةدـقع  راـچد  هدیدمتـس  ناـسنا 

. دوشیم كاپ  یتحاران  هنیک و  زا  شناور  ددرگیم و  زاب  شاهدقع  دننک ، تازاجم  وا  ربارب  رد  ار  رگمتس  هک  یتقو  یلو  ددرگ . تیانج 

؟ دراد ییاههدیاف  هچ  دوشیم ، ماجنا  يداد  رارق  نیناوق  قبط  رب  هک  ییاهتازاجم 
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شسرپ

؟ دراد ییاههدیاف  هچ  دوشیم ، ماجنا  يداد  رارق  نیناوق  قبط  رب  هک  ییاهتازاجم 

خساپ

نداد رفیک  هک  یبـعر  قیرط  زا  نارگید  اـی  مرجم  دوخ  ۀلیـسو  هب  مرج  رارکت  زا  يریگوـلج  یکی  تسا ؛ زیچ  ود  اـهتازاجم  هنوـگنیا  ةدـیاف 
نیا تسا و  هدیدمتـس  رطاخ  یّلـست  یّفـشت و  رگید ، ةدیاف  دیمان . هیبنت »  » ار تازاجم  زا  عون  نیا  ناوتیم  تهج  نیمه  هب  و  دنکیم ؛ داجیا 

ياههرود رد  تسا و  يوق  رایسب  رشب  رد  یبلط  یفشت  ییوجماقتنا و  سح  دشاب . نارگید  هب  زواجت  تیانج و  عون  زا  هک  تسا  يدراوم  رد 
رد يرایـسب  داسف  یهابت و  دـندرکیمن ، تازاجم  نوناق ، قیرط  زا  ار ، یناج  رگا  تسا . هدوب  رتيوق  ًارهاـظ  يودـب ، ياـههعماج  یئادـتبا و 

. تسا رتناهنپ »  » ای رتفیعـض  یکدـنا  ندـمتم  عماوج  رد  هکنیا  تیاـهن  تسه ، رـشب  رد  مه  نونکا  مه  سح ، نیا  دـمآیم . دـیدپ  هعماـج 
بکترم يزور  هناهاگآان ـ  ای  هناهاگآ  روطب  ـ  تسا نکمم  ددرگن ، یلاخ  وا  ةدـقع  رگا  ددرگیم ، یحور  ةدـقع  راـچد  هدیدمتـس  ناـسنا 

. دوشیم كاپ  یتحاران  هنیک و  زا  شناور  ددرگیم و  زاب  شاهدقع  دننک ، تازاجم  وا  ربارب  رد  ار  رگمتس  هک  یتقو  یلو  ددرگ . تیانج 

؟ دریگیم ار  وا  تازاجم  ياج  مرجم ، تیبرت  ایآ 

شسرپ

؟ دریگیم ار  وا  تازاجم  ياج  مرجم ، تیبرت  ایآ 

خساپ

تیبرت تسا ؛ هطلاغم  کی  درک ، داجیا  بیدأتلاراد  دیاب  نادنز  ياجب  درک و  تیبرت  ار  مرجم  دیاب  تازاجم  ياجب  دنیوگیم  یخرب  هک  نیا 
یعامتجا یناماسبان  هکنانچمه  دهاکیم ؛ مئارج  نازیم  زا  حیحـص  تیبرت  ًاملـسم  تسا و  يرورـض  مزال و  ههبـش  یب  بیدأتلاراد ، داجیا  و 

یلو دـهاکیم ؛ مئارج  زا  دوخ  ۀـبون  هب  زین  حیحـص  یگنهرف  يداصتقا و  یعامتجا و  تاـماظن  يرارقرب  تسا و  مئارج  عوقو  لـلع  زا  یکی 
تازاجم رفیک و  هن  و  ددرگیم ، تازاجم  رفیک و  نیـشناج  هنالداع  تاماظن  هن  تیبرت و  هن  دریگیمن ؛ ار  يرگید  ياـج  اـهنیا  زا  کـیچیه 

يدارفا زاب  دـشاب ، ملاس  هنالداع و  یعامتجا ، ماظن  تسرد و  تیبرت ، هزادـنا  ره  دوشیم . ملاس  یعاـمتجا  ماـظن  حیحـص و  تیبرت  نیـشناج 
. دشاب دیدش  تخس و  ًانایحا  هک  تساهرفیک  اهتازاجم و  اهنآ  زا  يریگولج  هار  اهنت  هک  دنوشیم  ادیپ  شکرس  یغاط و 

؟ دریگیمن ار  نآ  ياج  زیچ  چیه  تسا و  مزال  يرشب  عماوج  يارب  تازاجم  عضو  ارچ 

شسرپ

؟ دریگیمن ار  نآ  ياج  زیچ  چیه  تسا و  مزال  يرشب  عماوج  يارب  تازاجم  عضو  ارچ 

خساپ

اهتیانج اهمرج و  دادعت  زا  ناوتیم  مرج  عقو  للع  ندرب  نیب  زا  هعماج و  حالـصا  حیحـص و  تیبرت  داجیا  نامیا و  تیوقت  قیرط  زا  هچ  رگا 
تسا و مزال  دوخ  ياج  رد  مه  تازاجم  هک  درک  راکنا  ناوتیمن  یلو  درک ، هدافتـسا  اههار  نیا  زا  مه  دـیاب  تساـک و  يداـیز  دودـح  اـت 

زا 405قوقح هحفص 303 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


داشرا و ییوگزردنا و  قیرط  زا  هک  دوشن  قفوم  تقوچیه  مه  دیاش  تسا و  هدشن  قفوم  زونه  رـشب  درادـن . ارنآ  رثا  رگید  روما  زا  کیچیه 
ار یعضو  دناوتب  ینونک  يدام  یگدنزو  ندمت  هک  تسین  مه  يدیما  و  دنک ، تیبرت  ار  مدرم  ۀمه  دناوتب  یشرورپ  یشزومآ و  لئاسو  ریاس 

هدرک رتگرزب  رتشیب و  ار  اهنآ  بتارم  هب  هکلب  تسا ، هدرکن  مک  ار  اهمرج  اـهنت  هن  زورما  ندـمت  دوشن . عقاو  یمرج  زگره  هک  دروآ  دوجوب 
یئرم لکش  گنر و  رازه  هب  زورما  تفرگیم ، ماجنا  نتفرگ  هندرگرس  ای  يرببیج  يدزد ، هباتفآ  لکش  هب  میدق  رد  هک  ییاهیدزد  تسا .

ایرد زا  ار  یتـشک  دــنچ  اـی  یتـشک و  کـی  مـینیبیم  تـسین ، مـک  مـه  شاهدرپ  يور  دریگیم ؛ ماـجنا  هدرپ  يور  هدرپ و  ریز  یئرماــن ، و 
. تسا دیفم  مزال و  يرشب  تاعامتجا  يارب  يداد  رارق  ياهرفیک  اهتازاجم و  عضو  هک  تفریذپ  دیاب  دش ، رکذ  هک  یلئالد  هب  دندزدیم .

؟ دریگیمن ار  نآ  ياج  زیچ  چیه  تسا و  مزال  يرشب  عماوج  يارب  تازاجم  عضو  ارچ 

شسرپ

؟ دریگیمن ار  نآ  ياج  زیچ  چیه  تسا و  مزال  يرشب  عماوج  يارب  تازاجم  عضو  ارچ 

خساپ

اهتیانج اهمرج و  دادعت  زا  ناوتیم  مرج  عقو  للع  ندرب  نیب  زا  هعماج و  حالـصا  حیحـص و  تیبرت  داجیا  نامیا و  تیوقت  قیرط  زا  هچ  رگا 
تسا و مزال  دوخ  ياج  رد  مه  تازاجم  هک  درک  راکنا  ناوتیمن  یلو  درک ، هدافتـسا  اههار  نیا  زا  مه  دـیاب  تساـک و  يداـیز  دودـح  اـت 
داشرا و ییوگزردنا و  قیرط  زا  هک  دوشن  قفوم  تقوچیه  مه  دیاش  تسا و  هدشن  قفوم  زونه  رـشب  درادـن . ارنآ  رثا  رگید  روما  زا  کیچیه 
ار یعضو  دناوتب  ینونک  يدام  یگدنزو  ندمت  هک  تسین  مه  يدیما  و  دنک ، تیبرت  ار  مدرم  ۀمه  دناوتب  یشرورپ  یشزومآ و  لئاسو  ریاس 

هدرک رتگرزب  رتشیب و  ار  اهنآ  بتارم  هب  هکلب  تسا ، هدرکن  مک  ار  اهمرج  اـهنت  هن  زورما  ندـمت  دوشن . عقاو  یمرج  زگره  هک  دروآ  دوجوب 
یئرم لکش  گنر و  رازه  هب  زورما  تفرگیم ، ماجنا  نتفرگ  هندرگرس  ای  يرببیج  يدزد ، هباتفآ  لکش  هب  میدق  رد  هک  ییاهیدزد  تسا .

ایرد زا  ار  یتـشک  دــنچ  اـی  یتـشک و  کـی  مـینیبیم  تـسین ، مـک  مـه  شاهدرپ  يور  دریگیم ؛ ماـجنا  هدرپ  يور  هدرپ و  ریز  یئرماــن ، و 
. تسا دیفم  مزال و  يرشب  تاعامتجا  يارب  يداد  رارق  ياهرفیک  اهتازاجم و  عضو  هک  تفریذپ  دیاب  دش ، رکذ  هک  یلئالد  هب  دندزدیم .

شسرپ تسیچ ؟ ریزعت  دودح و  يانعم 

خساپ

عنم ببس  هک  تسا  تهج  نیا  هب  یعرش  ياهتازاجم  زا  یـشخب  يارب  مسا  نیا  باختنا  تسا و  عنم »  » ینعم هب  تغل  رد  ّدح »  » عمج دودح » »
باکترا رطاخ  هب  هک  تسا  یـصوصخم  تازاجم  ینعم  هب  اهقف  تارابع  رد  عرـش ، حالطـصا  رد  اـّما  دوشیم و  فـالخ  ياـهراک  زا  مدرم 

و ندرک » يرای   » و تشادگرزب »  » ینعم هب  هاگ  و  بیدأت »  » ینعم هب  تغل  رد  ریزعت »  » اّما دوشیم . ارجا  نیفّلکم  دروم  رد  ناهانگ  زا  یـضعب 
هدشن و رکذ  نآ  يارب  عرـش  رد  ینّیعم  هزادنا  هک  تسا  یتناها  ای  تازاجم  ینعم  هب  اهقف  عرـش و  حالطـصا  رد  و  تسا ، هدمآ  ندومن » عنم  »
« ریزعت  » و ّدح » » قرف نیاربانب  دوشیم . ارجا  وا  ةرابرد  مرجم » لّمحت  رادقم   » و مرج » نازیم   » نتفرگ رظن  رد  اب  هک  تسا  یضاق  يار  هب  هتـسب 

نآ رطاخ  هب  ًابلاغ »  » مییوگیم هکنیا  و  تسا ، نّیعمان  ًابلاغ  ریزعت  یلو  تسا ، یتباث  نیعم و  تازاجم  ّدـح ، هکنیا  نآ  تسا و  هلمج  کی  رد 
رد دنچ  ره  تسا ، هدش  هتفگ  دودح  باتک  رد  نآ  حرش  هک  هدش  دراو  یمالسا  تایاور  رد  ینّیعم  تاریزعت  يدودعم ، دراوم  رد  هک  تسا 

ریزعت دـح و  ناـیم  رد  هتبلا  تسا . وـگتفگ  زین  تسا  قادـصم  لاـثم و  رکذ  لـیبق  زا  اـی  تسا  یعطق  دراوـم  نیا  رد  رادـقم  نییعت  اـیآ  هکنیا 
ياج اجنیا  هک  تسا  هدرمـش  ود  نآ  فالتخا  يارب  هجو  هد  دـعاوق ، باـتک  رد  دیهـش  موحرم  هک  اـجنآ  اـت  تسه ، زین  يرگید  تاـفالتخا 
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. تسین نآ  حرش 

شسرپ تسا ؟ هدمآ  نآرق  رد  دودح  زا  کی  مادک 

خساپ

زا هّیقب  هدش و  رکذ  تحارـص  اب  دیجم  نآرق  رد  نآ  زا  دروم  راهچ  دادعت  هک  تسا  هدمآ  هریبک  هانگ  هد  ةرابرد  ّدـح  هد  ًاتدـمع  مالـسا  رد 
امِِهب ْمُکُذُخْأَت  َو ال  َةَْدلَج  َةاِم  امُْهنِم  ٍدِحاو  َّلُک  اوُِدلْجاَف  یناّزلاَو  ُۀَِـیناّزلَا   » میناوخیم رون  ةروس  ۀیآ 2  رد  انز  ّدح  1 ـ دوشیم . هدافتسا  تّنس 

هنایزات دص  ار  راکانز  درم  نز و  زا  کی  ره  « ] َنینِمْؤُْملا َنِم  ۀَِفئاط  امَُهباذَع  ْدَهْـشَْیل  َو  ِرِخآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهللاِاب  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِا  ِهللا  ِْنیِد  یف  ۀَـفأَر 
و دیراد ! نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  رگا  دوش  عنام  یهلا  مکح  يارجا  زا  ار  امـش  ود  نآ  هب  تبـسن  بذاک ) ّتبحم  و   ) تفأر دیابن  و  دـینزب ،
و تائانثتـسا »  » دـنچره هدـش ، راکانز  درم  نز و  ّدـح  هب  هراـشا  هیآ  نیا  رد  دـننک ]! هدـهاشم  ار  ود  نآ  تازاـجم  ناـنمؤم  زا  یهورگ  دـیاب 

یمالـسا تایاور  تّنـس و  رد  هکلب  هدماین ، نآ  رد  لیبق  نیا  زا  رگید  روما  مراحم و  اب  يانز  و  هنـصحم ، يانز  ماکحا  دـننام  نآ  تایئزج » »
َنِم ًالاکَن  ابَـسَک  اِمب  ٌءازَج  امُهَیِْدیَا  اوُعَْطقاَف  ُۀَقِراّسلا  َو  ُقِراّسلا  َو   » میناوخیم هدـئام  ةروس  ۀیآ 38  رد  تقرس  ّدح  2 ـ تسا . هدش  هداد  حرش 

میکح اناوت و  دنوادخ  دینک  عطق  یهلا  تازاجم  ناونع  هب  دناهداد  ماجنا  هک  یلمع  رفیک  هب  ار  دزد  نز  درم و  تسد  « ] میکَح زیزَع  ُهللاَو  هللا 
تّنـس و رد  یگمه  هک  دراد  دوجو  ییاهانثتـسا  نینچمه  قراـس و  تسد  عـطق  ةراـبرد  یتاّیـصوصخ  طیارـش و  زین ، دروـم  نیا  رد  تسا ].

راذـگاو ّتنـس  هب  ار  نآ  حرـش  دـنکیم و  وگزاـب  ار  لـئاسم  لوصا  هک  تسا  نیا  نآرق  لومعم  مینادیم  تسا و  هدـمآ  یمالـسا  تاـیاور 
نینچ رون  هروس  ۀیآرد 4  دنهدیم  تبـسن  نمادکاپ  دارفا  هب  ار  تّفع  یفانم  لمع  هک  یناسک  تازاجم  دروم  رد  فذـق  ّدـح  3 ـ دیامنیم .

ُمُه َِکئلُوا  َو  ًادـَبَا  ًةَداهَـش  ْمَُهل  اُولَبْقَت  ـال  َو  ًةَدـْلَج  نَِیناـمَث  ْمُهوُدـِلْجاَف  َءادَهُـش  ِۀََـعبْرَِاب  اُوتْأَـی  َْمل  َُّمث  ِتانَـصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیذَّلاَو   » میناوخیم
دینزب و هنایزات  داتـشه  ار  اهنآ  دنروآیمن ، دوخ  يایعّدم  رب  دهاش  راهچ  سپـس  دننکیم ، مهّتم  ار  نمادـکاپ  نانز  هک  یناسک  « ] نوُقِـساْفلا

تبـسن هک  اهنآ   ) ناگدننک فذق  يارب  هک  هناگهس  ياهتازاجم  لمع و  تّدـش  نیا  دنناقـساف ]! نامه  اهنآ  دـیریذپن و  زگره  ار  ناشتداهش 
اـهناسنا و تمارک  مارتـحا و  ظـفح  عاـمتجا و  طـیحم  يزاـسکاپ  روـظنم  هب  هدـش  رکذ  دـنهد ) یم  نمادـکاپ  دارفا  هـب  تّـفع  یفاـنم  لـمع 

ّدح 4 ـ تسا . هدـمآ  یمالـسا  تایاور  رد  زین  نآ  تائانثتـسا  اهیگژیو و  طیارـش ، دـشابیم و  داسف  شرتسگ  ءاشحف و  ۀـعاشا  زا  يریگولج 
، دننکیم مدرم  سومان  لام و  ناج و  هب  هناّحلسم  ۀلمح  هک  اهنآ  یعامتجا و  تّینما  هب  تبسن  نارگلالخا  دروم  رد  دیجم  نآرق  رد  براحم 

میناوخیم نینچ  هدئام  ةروس  ۀیآ 33  رد  دناشنب . دوخ  ياج  رـس  رب  ار  رورـش  دارفا  دناوتیم  هک  تسا  هدش  رکذ  يدـیدش  رایـسب  تازاجم 
اوَْفُنی َْوا  ٍفالِخ  ْنِم  ْمُُهلُجْرَا  َو  ْمِهیْدیَا  َعَّطَُقت  َْوا  اُوبَّلَُـصی  َْوا  اُولَّتَُقی  ْنَا  ًاداسَف  ِضْرَالا  یف  َنوُعَمْـسَی  َو  َُهلوُسَر  َو  هَللا  َنُوبِراُحی  َنیذَّلا  ُءازَج  امَّنِا  »
مادقا دنزیخیمرب و  گنج  هب  شربمایپ  ادخ و  اب  هک  یناسک  رفیک  « ] میظَع باذَع  ِةَرِخالا  ِیف  ْمَُهل  َو  اْینُّدلا  ِیف  يْزِخ  ْمَُهل  َِکلذ  ِضْرَالا  َنِم 

راد هب  ای  دندرگ  مادعا  هک  تسا  نیا  دنربیم  هلمح  مدرم  سومان  لام و  ناج و  هب  هحلـسا ) هب  دیدهت  اب  و   ) دننکیم نیمز  يور  رد  داسف  هب 
دیعبت دوخ  نیمزرـس  زا  ای  دوش و  هدـیرب  رگیدـکی  سکع  هب  اهنآ  پچ )  ) ياـپ ار و  تسار )  ) تسد زا ) تشگنا  راـهچ   ) اـی دـنوش  هتخیوآ 
یـسک دـش ، هراشا  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه  براحم  زا  روظنم  دـنراد ]! یمیظع  تازاجم  ترخآ  رد  تسا و  اـیند  رد  ییاوسر  نیا  دـندرگ ،

ای دشاب ، اههندرگ  اههّداج و  نادزد  تروص  هب  هک  نیازا  معا  دنکیم ؛ هلمح  مدرم  سومان  لام و  ای  ناج  هب  هحلـسا ، هب  دیدهت  اب  هک  تسا 
نیا لومـشم  زین  دنروآیم  موجه  مدرم  سیماون  لام و  ناج و  هب  درـس ، هحلـسا  هب  دـیدهت  اب  هک  شکوقاچ  دارفا  یّتح  اهرهـش و  لخادرد 

دیکأت رب  لیلد  نیا  دناهدش و  یفّرعم  (ص ) ربمایپ ادخ و  اب  نابراحم  ناونع  هب  مدرم ، رب  نامجاهم  نیا  هکنیا  هّجوت  لباق  و  دنتـسه ، تازاجم 
. دراد اهناسنا  قوقح  یعامتجا و  تّینما  يدازآ و  تیاعر  ةرابرد  مالسا  هک  تسا  ياهداعلاقوف 

؟ دوش یمن  عطق  دزد  تسد  ناریا  رد  ارچ 
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شسرپ

؟ دوش یمن  عطق  دزد  تسد  ناریا  رد  ارچ 

خساپ

عطق هرابرد  ًالثم  ؛ درک يراج  ار  دح  نآ  ناوتیمن  دوشن ، عمج  طیارش  نآ  ات  هک  تسا  یطیارـش  ياراد  دزد  تسد  عطق  لثم  دودح  يارجا 
روبجم ار  واو  هدرک  يدزد  رایتخا  اـب  - 3 دشاب ، لقاع  - 2 دشاب ، غلاب  - 1 دوش : عطق  شتـسد  ات  دشاب  دوجوم  ریز  طیارـش  دـیاب  دزد  تسد 
تقرس اذغ  رابنا  زا  تسا  هدش  روبجم  گرم  زا  تاجن  عوج و  ّدس  يارب  یطحق  نامز  رد  هک  یـسک  لثم  دشابن ، رطـضم  - 4 دنشاب ، هدرکن 
هتسکش ار  رد  لفق و  يرگید  سک  رگا  دشاب . هتسکش  ار  لفق  هدوب و  هتسبرد  ياج  قودنـص و  ای  رابنا  رد  هدیدزد ، هک  ار  يزیچ  - 5 دنک ،

، دـنک جراخ  هدوب ، اـج  نآ  رد  لاـم  هک  یلحم  زا  ار  زیچ  نآ  دزد  دوخ  - 6 دوشیمن ، عطق  وا  تسد  هدـیدزد ، يزیچ  اجنآ  زا  درف  دـشاب و 
هتخاب لام  ردـپ  دزد ، - 7 دوشیمن ، يراـج  وا  رب  ّدـح  درببار ، نآ  دـشاب و  نوریب  شدوخ  ددـنبب و  ار  ءیـش  نآ  باـنط  هلیـسو  هب  رگا  سپ 

سپ ددزدب ، ار  لام  دنکـشب و  ار  رد  لفق و  هنایفخم  - 8 دننکیمن ، عطق  ار  ردپ  تسد  درک ، يدزد  شرـسپ  لام  زا  ردپ  رگا  ینعی  دـشابن ،
ای قراس و  رارقا  اب  يدزد  دش و  عمج  طیارش  همه  یتقو  دوشیمن . يراج  وا  رب  دی  عطق  مکح  دشاب ، دارفا  مشچ  يولج  رد  اراکـشآ و  رگا 

تسا نیا  شباوج  تسا ، هدرک  طورش  طرـش و  هزادنا  نیا  مالـسا  ارچ  تفگدیهاوخ  دوشیم . يراج  ّدح  دش  تباث  لداع  رفن  ود  تداهش 
یفرط زا  تسین و  ياهداس  راـک  هشیمه  يارب  ناـسنا  کـی  ندرک  مورحم  تروص  ره  رد  دـهدیمتیمها . دارفا  يوربآ  هب  تبـسن  مالـسا  هک 

، دش تباث  طیارـش  اب  مه  اجک  ره  هتبلا  دوشب . دارفا  تیاعر  هزادنا  نیا  ات  تسا  هدش  ثعاب  شناگدنب  هب  تبـسندنوادخ  ینابرهم  تفوطع و 
وا پـچ  ياـپ  درک ، يدزد  مود  راـب  يارب  رگا  دوـشیم و  عـطق  تـسار  تـسد  تـشگنا  راــهچ  لوا  هـلحرم  رد  هـک  دوشیمیراــج ، دــح 

يدزدـمراهچ هلحرم  رد  رگا  دریمب و  اـت  دوشیم  نادـنز  هشیمه  يارب  درک ، يدزد  موس  هلحرم  رد  رگا  دوشیم و  عطق  مدـق  یگدـمآربزا 
. دوشیم هتشک  درک ،

؟ دنک ارجا  دناوت  یم  یسک  هچ  ار  دترم  یبنلا و  باس  لومشلا  تحت  دارفا  مادعا  مکح 

شسرپ

؟ دنک ارجا  دناوت  یم  یسک  هچ  ار  دترم  یبنلا و  باس  لومشلا  تحت  دارفا  مادعا  مکح 

خساپ

مکح (ص ) یبنلا باس  اب  هطبار  رد  هتبلا  تسا . مکح  يارجا  تابثا و  روما و  هنوگ  نیا  هب  یگدیـسر  هاگداد  هفیظو  یمالـسا  تموکح  رد 
نیا تسا  رارقرب  هعماج  رد  یمالسا  تموکح  هک  ینامز  رد  تفگ  ناوتیم  يوناث  مکح  رظن  زا  نکل  تشک ؛ ار  وا  دیاب  هک  تسا  نیا  یلوا 

. دوشن داجیا  جرم  جره و  هعماج  رد  ات  دریذپ  ماجنا  یمالسا  هاگداد  مکاح و  رظن  اب  روما  هنوگ 

؟ دوریم نیب  زا  يدرف  هک  یتروص  رد  تسا  تایح  صاصق  رد  هنوگچ  دییامرفب  دیهد و  حیضوت  تایح  صاصقلا  یف  مکلو   " ۀیآ دروم  رد  ًافطل 
تسیچ دراد  دوجو  نآ  نوماریپ  هک  یتاهبش  يرفیک و  نیناوق  رد  صاصق  هاگیاج 

شسرپ
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نیب زا  يدرف  هک  یتروص  رد  تسا  تایح  صاصق  رد  هنوگچ  دـییامرفب  دـیهد و  حیـضوت  تایح  صاصقلا  یف  مکلو   " ۀـیآ دروم  رد  ًافطل 
تسیچ دراد  دوجو  نآ  نوماریپ  هک  یتاهبش  يرفیک و  نیناوق  رد  صاصق  هاگیاج  دوریم ؟

خساپ

ماجنا وا  هک  دـنهدیم  ماجنا  یلمع  لتاق  هب  تبـسن  لوتقم  يایلوا  تسا  رثا  ندرک  تعباتم  ییوج و  یپ  لـثم و  هب  هلباـقم  تغل  رد  صاـصق 
ص 12، یشرق ج 6 ، ربکا  یلعدیس  نآرق  سوماق  صـصق ;  هدام  بغار ص 404 ، تادرفم  .) دـننکیم يوریپ  ار  وا  لـمع  عقاو  رد  هداد و 
نآ 2. ندوب  تایح  تّلع  صاصق و  ۀفـسلف  . 1 دوش : هراشا  بلطم  هس  هب  تسا  مزال  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  هیمالـسالا )  بتکلا  راد  رـشن 

هدرک نایب  نآ  ندوب  تایح  هیام  ار  صاصق  هفسلف  هرقب  هروس  ۀیآ 179  رد  دیجم  نآرق  نآ 1 . خساپ  صاصق و  تاهبش  صاصق 3 . هاگیاج 
تایح هیام  مه  درف و  تایح  هیام  مه  تسا  اهناسنا  یگدـنز  يوس  هب  ياهچیرد  هکلب  درادـن ; ییوج  ماـقتنا  هبنج  یمالـسا  صاـصق  ینعی 

; داتفایم رطخ  هب  هانگیب  مدرم  ناج  هجیتن  رد  هدرک  تینما  ساـسحا  لدگنـس  دارفا  تشادـن  دوجو  صاـصق  مکح  رگا  اریز  تسا  هعماـج 
ار يدرف  رگا  هک  دـنادب  صخـش  یتقو  تسا  هتفر  الاب  تعرـس  هب  تازاجم  لتق و  رامآ  صاصق  مکح  دـقاف  ياهروشک  رد  هک  هنوگ  نامه 
يواست و موزل  نآرب  هوالع  دـنکیم ; لرتنک  درادیم و  زاب  نتـشک  رکف  زا  ار  وا  يدایز  ّدـح  ات  تشک  دـنهاوخ  صاصق  اـب   ) ار وا  دـشکب ،
هب دریگیم و  ار  یپ  رد  یپ  ياهلتق  ولج  نز و ،)... کـی  لـباقم  رد  نز  کـی  درم ، کـی  لـباقم  رد  درم  کـی   ) صاـصق مکح  رد  يربارب 

کی ندش  هتـشک  ضوع  رد  یهاگ  هک  دشیم  يرتشیب  ياهلتق  هیام  دوخ  هبون  هب  زین  نآ  لتق و  دـنچ  لتق  کی  هاگ  هک  یلهاج  ياهتنس 
ـ  وفع مدع  هب  طورشم  صاصق  مکح  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا  هعماج  تایح  هیام  زین  هار  نیا  زا  دهدیم و  نایاپ  دنتشکیم  ار  هلیبق  کی  رفن 
رد : " دـیامرفیم هراب  نیا  رد   7 داجـس ماما  دـش . دـهاوخ  هدوشگ  یگدـنز  تایح و  هب  يرگید  ۀـچیرد  زین  تسا  لوتقم ـ  يایلوا  هیحاـن  زا 

دنکیم و رظن  فرص  لتق  زا  دننکیم ، صاصق  ار  وا  دنادب  یتقو  اریز  دشکب ، ار  يدرف  دنکیم  هدارا  هک  یـسک  يارب  تسا  تایح  صاصق 
، دننکیم هدافتسا  تایح  زا  زین  دارفا ، ریاس  نینچ  مه  دوشیم ، ظفح  وا  ناج  اریز  هدش  وا  لتق  هدارا  هک  یسک  يارب  تسا  تایح  ببـس  زین 

هیملع هعبطم  رشن  ص 158 ، يزیوح ج 1 ، نیلقثلا  رون  ریسفت  " .) دنرادن ار  یسک  لتق  تأرج  دنوشیم ، صاصق  هک  دننادب  یتقو  مدرم  اریز 
هتـشک هک  يدرف  ۀثرو  تسا  هدومرف  نییعت  ار  مکح  نیا  دـمع ، لتق  دروم  رد  مالـسا  هک  تسا  یمالـسا  ياهرفیک  زا  یکی  صاصق  . 2 مق ) 

صاصق ياج  هب  وفع  هید و  تسا  صاصق  یلوا  مکح  هتبلا  دنیامن ; وفع  ار  وا  ای  دنریگب ، هید  وا  زا  ای  دننک  صاصق  ار  لتاق  دنناوتیم  هدـش 
صاصق ار  لتاق  دـناوتیم  درف  نآ  دـننک ، هید  بلط  نارگید  دـشاب و  لیام  صاصق  هب  مد  يایلوا   [ زا یکی  رگا  ور ، نیا  زا  دـنریگیم ; رارق 

رارق صاصق  ياج  هب  دناوتیم  وفع  هید و  دیامرفیم : هک  مالـسا  فالخرب  دهدب ، تساه  نآ  قح  هک  ياهید  رادـقم  هک  یطرـش  هب  دـیامن ،
جـنر و ببـس  دراوم ، یـضعب  رد  صاصق  ندوب  یمتح  هک  یلاح  رد  دـناهدرک . زیوجت  ار  وفع  هید و  اراـصن ، صاـصق و  اـهنت  دوهی  دریگ و 

يارب ياهزات  غاد  صاصق  يارجا  اب  تسا  یهیدـب  دـشکب ; ار  دوخ  ردارب  يردارب  هک  اج  نآ  دـننام  دوشیم  ياهفیاط  يارب  دـیدش  یتحاران 
تینما و بلـس  هعماج و  رد  لتق  ندش  ناوارف  دـننام  يدـب  ياهدـمایپ  دـشاب ، رـصحنم  هید  وفع و  هب  مکح  رگا  ددرگیم و  داجیا  ناگتـسب 

نتـشک یناسنا  عبط  فلا ـ  میزادرپیم  اهنآ  خساپ  هب  اج  نیا  رد  هک  هدـش  حرطم  ههبـش  دـنچ  صاصق  ةرابرد  . 3 ددرگیم . هـنیک  ضغب و 
خساپ دریگ . رارق  وفع  دروم  لتاق  تسا  راوازس  تسا و  تفأر  تمحر و  نید  مالسا  ددنسپیمن و  هتشک  ار  يدرف  هک  نیا  تلع  هب  ار  يدرف 
تمحر دشابیمن ; تمحر  راوازس  تسین  لئاق  نارگید  نوخ  يارب  یـشزرا  هک  ییاج  درف  تسا  دنمشزرا  دوخ  ياج  رد  تفأر  تمحر و 

ییوج ماقتنا  تواسق و  زا  یـشان  صاصق  ب ـ  دتفین . رطخ  هب  عامتجا  تحلـصم  دوشن و  يرگید  هب  ملظ  هک  تسا  هدـنبیز  ییاج  رد  وفع  و 
ماقتنا هلئـسم  اب  صاصق  عیرـشت  خساپ  درک . هیبنت  قالـش و ... دـننام  لتق  زا  رتمک  هب  ار  لتاق  ناوتیم  دـشابیم و  تیبرت  اب  فلاخم  تسا و 

نیاربانب تسا  ملظ  رارکت  زا  يریگشیپ  صاصق  تسا  یـصخش  عوضوم  تلع  هب  بضغ  شتآ  ندناشنورف  ماقتنا  درادـن و  یطابترا  ییوج 
فلاخم صاصق  زین  دوش و  هتشک  هک  دنکیم  اضتقا  تلادع  هتشک  قحان  هب  ار  يدرف  هک  یـسک  تسا  تلادع  هکلب  تسین  تواسق  صاصق 
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ریسفت زا  سابتقا  .) دنوش تیبرت  هعماج  دارفا  نآ  وترپ  رد  ات  دنیامن  صاصق  ار  لتاق  هک  دنکیم  اضتقا  یمالـسا  تیبرت  هکلب  تسین  تیبرت  اب 
رشن ص 445 ، نارگید ج 1 ، يزاریش و  مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریسفت  هیمالسالا  بتکلا  راد  رـشن  ص 444 ، ییابطابط ج 1 ، همالع  نازیملا 

خـساپ دنـشکب . راک  اهنآ  زا  هعماج  دوس  هب  اج  نآ  رد  دـننک و  ینادـنز  صاصق  ياـج  هب  ار  لـتاق  تسا  رتهب  ج ـ  هیمالـسالا )  بتکلا  راد 
لاملا تیب  زا  یناوارف  هنیزه  هک  نیا  رب  نوزفا  دیازفایم ، تایانج  میارج و  رامآ  هب  هکلب  دریگ ، رارق  صاصق  ياج  دناوتیمن  اهنت  هن  نادنز 

. دوش اهنآ  فرص  دیاب 

قوقح ینابم  هفسلف و 

سک چیه  هک  هلضاف ) هنیدم   ) دنشاب الاب  یـسایس و ... يداقتعا و  یعامتجا ، يداصتقا ، یملع ، حطـس  رظن  زا  ردق  نآ  روشک  کی  مدرم  رگا 
؟ دراد یموهفم  انعم و  هچ  تازاجم  مالسا و  ییازج  نیناوق  هاگداد  دهدن ، ماجنا  فلخت  هانگ و 

شسرپ

سک چیه  هک  هلضاف ) هنیدم   ) دنشاب الاب  یسایس و ... يداقتعا و  یعامتجا ، يداصتقا ، یملع ، حطـس  رظن  زا  ردق  نآ  روشک  کی  مدرم  رگا 
؟ دراد یموهفم  انعم و  هچ  تازاجم  مالسا و  ییازج  نیناوق  هاگداد  دهدن ، ماجنا  فلخت  هانگ و 

خساپ

، دسرب لماکت  هب  يرـشب  شناد  لوقع و  دوش ، وحم  هعماج  زا  داسف  ملظ و  هک  يروط  هب  دریگب ، لکـش  روشک  کی  رد  ینامرآ  هعماج  رگا 
، دوش هزرابم  اهتعدـب  تافارخ و  اب  دـبای ، شرتسگ  ياهقباس  یب  تروص  هب  تیونعم  دوش ، رارقرب  لماک  روط  هب  يردارب  تاواسم و  لصا 

عامتجا رد  يداصتقا  یعامتجا و  تلادـع  دوش و  رارقرب  هعماـج  رد  لـماک  يدـنمنوناق  دوش ، نکهشیر  لـماک  تروص  هب  یقـالخا  دـسافم 
هلـضاف هعماج  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  درادـن ؛ ییاضق  هاگتـسد  هب  زاین  ًارهاظ  هک  دوب  دـهاوخ  هلـضاف  هنیدـم  ياهعماج  نینچ  دوش ، رارقرب 

لاح ره  رد  دنشاب ، مه  لثم  همه  دشاب و  هتشادن  دوجو  اهناسنا  رد  ینکش  نوناق  فلخت و  هانگ و  ياههزیگنا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  ندوب ،
رکف رد  یتسرپدوخ ، یهاوخ و  هدایز  یتسرپ و  توهـش  عبط  هب  انب  هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  يدارفا  دـناوتیم  ياهعماـج  نینچ  نورد  یتح 
هعماج (ع ) نامز ماما  تموکح  نارود  رد  ام ، هدیقع  هب  دوب . دـهاوخ  نایرجم  ییازج و  نوناق  هب  زاین  نانچ  مه  سپ  دنـشاب ، فلخت  هانگ و 

تایاور ساسارب  میزادنیب ، دوشیم  لیکشت  (ع ) يدهم ترضح  رصع  رد  هک  یناهج  هعماج  هب  یهاگن  رگا  اما  تفر ، دهاوخ  تمس  نیا  هب 
مکح دواد و  مکحب  سانلا  نیب  مکح  و  : " تسا هدمآ  تیاور  رد  دـنکیم و  تواضق  مدرم  نیب  (ع ) يدـهم ترـضح  هعماج  نآ  رد  ربتعم ،
هنیدم رد  ور ، نیا  زا  دومن " دهاوخ  تواضق  مکح و  (ص ) دمحم ترـضح  و  (ع ) یبن دوواد  نوچ  مدرم  نایم  (ع ) نامز ماما  (ص ؛) دـمحم
تروص هنـالداع  تروص  هب  یهلا و  ماـکحا  ساـسارب  تواـضق  دوشیم ، لیکـشت  (ع ) يدـهم ترـضح  تموـکح  ناـمز  رد  هک  ياهلـضاف 
ققحم لآهدیا  هعماج  ياهیگژیو  ریاس  دوشیم و  مکاح  ناهج  رب  لدع  ددنبیمرب ، تخر  متـس  ملظ و  هعماج  نآ  رد  هک  نیا  اب  دریگیم ،
نیناوق زا  زاین  یب  دشاب ، يداصتقا و ... یـسایس ، یملع ، یقالخا ، تفرـشیپ  یلاع  هلحرم  رد  هچ  رگا  يروشک  ره  يرـشب و  هعماج  دوشیم .

حالـص و ریـسم  رد  دناوتیم  تقیقح  نیا  هک  هدـش  لیکـشت  ناسنا  مان  هب  یتقیقح  زا  يرـشب  عماوج  نوچ  دـشابیمن ، اهتازاجم  ییازج و 
يارجا تنامض  تازاجم و  نوناق  ییاضق و  هاگتسد  دوجو  دنز . مدق  تیانج  هانگ و  طوقـس و  ریـسم  رد  هک  نیا  ای  درادرب  ماگ  يراگتـسر 

نازیم دهدیم و  رارق  تمالس  ریسم  رد  ار  روشک  هعماج و  يرفیک ، يارجا  تنامض  دوش . هتساک  مرج  باکترا  زا  دوشیم  بجوم  يرفیک 
تیانج هانگ و  ماجنا  رب  تأرج  دشابن ، يرفیک  يارجا  تنامـض  هلـضاف  هعماج  هچرگ  ياهعماج  رد  رگا  دهدیم . شهاک  ار  تیانج  مرج و 

مرج و شهاک  رد  دـنراد ، هدـنرادزاب  شقن  هک  ییاـه  تازاـجم  مالـسا و  ییازج  نیناوق  دوجو  ترورـض  لاـح ، ره  هب  دوب . دـهاوخ  رتشیب 
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ص 338. ج 52 ، راونالاراحب ،  - 1 اهتشونیپ : دوب . دهاوخ  رثؤم  رایسب  نآ  زا  يریگشیپ 

؟ تسیچ لمع ، حور  رظن  زا  یهلا  نیناوق  يرشب و  نیناوق  نایم  قرف 

شسرپ

؟ تسیچ لمع ، حور  رظن  زا  یهلا  نیناوق  يرشب و  نیناوق  نایم  قرف 

خساپ

نیناوق يدـعب . کی  يرـشب  نیناوق  تسا و  يدـعب  ود  یهلا  نیناوق  هک  تسا  نیا  يرـشب  نیناوق  یهلا و  نیناوق  نایمرد  لیـصا  توافت  کـی 
، دـنکیم تایلام  عضو  هب  مادـقا  روشک ، حـلاصم  ارب ي  تلود  کی  هک  یتقو  درادـن . يراک  درف  يونعم  لـماکت  یحور و  ماـظن  هب  يرـشب 

بیط اب  ایآ  دراد ؟ یتین  هچ  تایلام  ةدننک  تخادرپ  هک  درادن  يرظن  تلود  تسا . روشک  ۀنیزه  نیمأت  لوپ و  ندروآ  تسدب  طقف  شفدـه 
یتح تسا ، نتفرگ  لوپ  اهنت  تلود  فدـه  سرت ؟ يور  زا  ای  دـهدیم  تایلام  روشک  ای  تلود  هب  يدـنمقالع  يور  زا  تیاضر و  رطاـخ و 

ینازابرـس روشک ، زا  عافد  يارب  هک  یتقو  نینچمه  تسا . هدش  یلمع  تلود  روظنم  مه  زاب  دهدب  مه  شحف  شلد  رد  هدننک  تخادرپ  رگا 
تلود يارب  دنک ؛ دربن  نمـشد  اب  گنج  نادیم  رد  زابرـس  دـهاوخیم  وا  درادـن ؛ يراک  نازابرـس  تین  هب  دـنکیم  راضحا  مچرپ  ریز  هب  ار 

هب دـشاب ، ییامندوخ  شدربن  دراد ، رارق  شرـس  تشپ  هک  یلـسلسم  زا  سرت  يور  زا  ای  دـگنجب  لیم  اـضر و  اـب  زابرـس  هک  درادـن  یتواـفت 
تایلام نیناوق ، نیا  رد  تسین ؛ نینچ  یهلا  نیناوق  رد  یلو  تقیقح ؟ قح و  زا  عافد  يارب  زا  ای  دشاب ، هناقمحا  ياهبّصعت  اههسامح و  ةزیگنا 

هن دهاوخیم  حور  اب  لمع  مالسا  تسا . هدش  هتساوخ  تبرق  دصق  صلاخ و  تین  اب  مأوت  هکلب  تسا ، هدشن  هتساوخ  قلطم  روطب  يزابرس  و 
يارب یلو  دورب  داـهج  هـب  رگا  تـسین ؛ هتفریذـپ  دـشاب  نآ  رد  اـیر  ۀـبئاش  یلو  دـهدب  ار  دوـخ  تاـکز  یناملـسم  رگا  اذـهل  حوریب . لـمع 

، دشاب زابرس  ًاحور  هک  مهاوخیم  يزابرس  نم  دروخیمن ، نم  درد  هب  يرابجا  زابرس  دیوگیم  یهلا  نوناق  تسین . لوبق  دشاب ، ییامندوخ 
نآ هب  هنامیمص  دشاب و  هتفریذپ  ار   111/ هبوت « َۀَّنَْجلا مُُهل  َّنَِاب  ْمَُهلاْومَا  َو  ْمُهَـسُْفنَا  َنینِمْوُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهللا  َّنِا  : » يادن هک  مهاوخیم  يزابرس 

. دیوگب کیّبل 

؟ دراد دوجو  یسک  هچ  رد  طیارش  نیا  نآرق  رظن  زا  تسا و  هنوگچ  مالسا  رظن  زا  راذگنوناق  طیارش 

شسرپ

؟ دراد دوجو  یسک  هچ  رد  طیارش  نیا  نآرق  رظن  زا  تسا و  هنوگچ  مالسا  رظن  زا  راذگنوناق  طیارش 

خساپ

ًاعبط رشب ، هک  تسا  یکاح  اهنابایب ، اهلگنج و  رد  يدرف  یگدنز  نارود  ندش  هدیچرب  و  نیمز ، يور  رد  رـشب  یعامتجا  یگدنز  شرتسگ 
وا يارب  تاذ » بح   » تسا و هاوخدوخ »  » يدوجوم ناسنا  رگید ، یفرط  زا  دـیآ . قئاف  اهیراوشد  رب  يراکمه ، اب  ات  تسا  یگدـنز  ناـهاوخ 

، دهدیم رد  نت  یعامتجا  نیگنس  تاررقم  هب  يزور  مه  رگا  دروآرد و  شیوخ  راصحنا  رد  ار  زیچ  همه  دهاوخیم  يو  يزیرغ . رما  کی 
یتصرف هاگره  هکنیا  هاوگ  هب  تشادیمن  رب  تسد  یبلطراصحنا  زا  رشب  ًابلاغ  دوبن ، ترورض  نیا  رگا  تسا . يراچان  ترورـض و  رطاخ  هب 

يارب هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  بلطم  نیا  رب  نادنمـشناد  همه  تهج ، نیا  زا  دـیامنیمن . يراددوخ  نارگید  قوـقح  عییـضت  زا  دروآ  تسدـب 
رد اهناسنا  فئاظو  دارفا و  قوقح  نآ ، وترپ  رد  ات  تسا ، يرورض  حیحـص ) نیناوق  ، ) یـساسا حرط  یناسنا ، حیحـص  عامتجا  کی  لیکـشت 
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دیاب نونکا  دهدیم . لیکشت  ار  یناسنا  عامتجا  کی  يانب  ریز  هک  تسا  یعامتجا  نیناوق  نامه  حرط  نیا  ددرگ . نشور  یعامتجا  یگدنز 
میظنت اب  ار  يرشب  هعماج  دهاوخیم  راذگنوناق  تفگ : دیاب  لامجا  روط  هب  دوش ؟ هتخیر  دیاب  یسک  هچ  هلیسو  هب  یلاع ، حرط  نیا  هک  دید 

یمـسج و تداعـس  نانآ  قوقح  نیمأت  دارفا و  فیاظو  نییعت  وترپ  رد  و  دـنک ، يربهر  لامک  يوس  هب  دوخ  یعامتجا  يدرف و  ياـههمانرب 
سانش ناسنا  دیاب  راذگ  نوناق  - 1 دشاب . اراد  ار  ریز  رد  هدش ، دای  طرـش  ود  راذگنوناق ، دیاب  تروص  نیا  رد  دزاس . مهارف  ار  اهنآ  یناور 

یمسج و رارسا  زومر و  همه  زا  راذگنوناق  دیاب  سپ  تسا ، رشب  یناور  یمـسج و  ياهیدنمزاین  نیمأت  يراذگنوناق ، زا  فده  رگا  دشاب .
لاوحا عاضوا و  زا  يو  هک  دوشیم ، لماک  قیقد و  یتروص  رد  کشزپ ، هخـسن  ناسب  راذگنوناق ، دـشاب . هاگآ  قیقد  روط  هب  ناسنا  یناور 

دیاـب راذـگنوناق  رگید ، تراـبع  هب  دـنک . مـیظنت  وا  یحور  طئارـش  راـمیب و  یجازم  عـضو  قباـطم  ار  هخـسن  دـشاب و  هاـگآ  ًـالماک  راـمیب 
روطب ار  زئارغ  تاساسحا و  دـشاب و  هاگآ  اهناسنا  فطاوع  زئارغ و  زا  ات  دـشاب ، سانـشناسنا  دـشاب . یلماک  سانـشهعماج  سانـشناسنا و 

شنکاو نانآ و  لامعا  دسافم  حـلاصم و  هعماج و  رد  دارفا  فئاظو  زا  ات  دـشاب ، سانـشهعماج  دـیامن . يربهر  و  دـنک ، يریگهزادـنا  لماک 
ظفح ینیب و  عقاو  يارب  دشاب . هتساریپ  یئوجدوس  عون  ره  زا  - 2 دشاب . علطم  یبوخ  هب  اهناسنا ، طباور  لمعلا  سکع  یعامتجا و  یگدنز 

« یهاوخدوخ  » هزیرغ دـشاب . هتـساریپ  نوناـق  نیودـت  رد  یئوـجدوس »  » و تاذ » بح   » عوـن ره  زا  راذـگنوناق ، تسا  مزـال  اـهناسنا  حـلاصم 
، دـشاب فـصنم  نیبعـقاو و  رگداد ، لداـع ، مه  دـنچ  ره  ناـسنا ، کـی  دروآیم . دـیدپ  راذـگنوناق  ناگدـید  ربارب  رد  یمیخـض  باـجح 
؟ تسا عمج  لماک  روط  هب  اجک  رد  طرش  ود  نیا  هک  مینیبب  نونکا  دریگیم . رارق  تاذبح »  » و یئوجدوس »  » سح ریثأت  تحت  هاگآدوخان 
و درادن . دوجو  لجوزع  يادخ  زا  رتلماک  یـسانشناسنا  دـشاب ، لماک  سانـشناسنا  راذـگنوناق ، صخـش  دـشاب  انب  رگا  هک  تسین  یکش 

الَا : » دیامرفیم هدرک و  هیکت  عوضوم  نیمه  يور  زین ، نآرق  دوخ  ًاقافتا  تسین . نآ  هدـنزاس  زا  رتهاگآ  دوخ ، عونـصم  زومر  هب  سک  چـیه 
علطم ًالماک  تقلخ ، ارسا  زومر و  زا  هک  نیا  اب  دسانشیمن ؟ یبوخ  هب  ار  دوخ  هدیرفآ  وا  ایآ   ] 14/ کلم ریبْخلا » ُفیّطلا  وه  َقَلَخ و  ْنَم  ُمَْلعَی 
ُاعطق تسا ، ناسنا  دوجو  فلتخم  تاعطق  هدنهد  بیکرت  و  رامـشیب ، ياهلولـس  هدنرآ  دیدپ  دوجوم و  تارذ  هدنزاس  هک  یئادخ  تسا .]

و دارفا ، طباور  زا  هدرتسگ  ملع  رثا  رب  وا  تسا . هاگآ  نارگید  زا  شیب  دوخ ، عونـصم  دسافم  حـلاصم و  راکـشآ و  ناهن و  ياهیدـنمزاین  زا 
. دراد لماک  یهاگآ  تسا ، یناسنا  ره  ماـقم  هتـسیاش  هک  یقوقح  و  ددرگیم ، عاـمتجا  ماجـسنا  ۀـیام  هک  یفئاـظو  اهدـنویپ و  نیا  شنکاو 

یعفن هک  تسا  ادخ  اهنت  تسین . دوجوم  یماقم  چیه  رد  ادـخ  زج  دـشاب ، نوناق  عضو  رد  یئوجدوس  عون  ره  زا  یگتـساریپ  هک  مود ، طرش 
سح زا  شیب  مک و  رـشب ، دارفا  همه  هک  یلاح  رد  تسا ، هتـساریپ  یهاوخدوخ  هزیرغ  ًاـصوصخ  زئارغ  عون  ره  زا  و  درادـن ، اـم  عاـمتجا  رد 
هزیرغ نیا  لاگنچ  زا  ار  دوخ  هک  دننک  ششوک  یعس و  مه  دنچ  ره  و  دنرادروخرب . تسا - حیحص  يراذگنوناق  تفآ  هک   – یهاوخدوخ
تـسا مزال  لک  لقع  کی  دروخب ، للم  درد  هب  هک  نیناوق  نیرتهب  فشک  يارب  وسور :» كاژ  ناژ   » لوق هب  دـنوشیم . راتفرگ  زاب  دـنناهرب ،

وا تداعـس  دسانـشب ، ار  نآ  ًالماک  یلو  دشاب  هتـشادن  ياهطبار  تعیبط  اب  دـنکن ، سح  چـیه  دوخ  یلو  دـنیبب ، ار  یناسنا  تاوهـش  مامت  هک 
. ددرگ ینلع  نامز  رورم  هب  هک  دـیامن  افتکا  یتاراختفا  هب  هرخالاب  دـنک . کمک  ام  تداعـس  هب  هک  دـشاب  رـضاح  یلو  دـشابن  ام  هب  طوبرم 

راذگنوناق نخـس ، رگید  هب  ( 81/ هدازكریز همجرت  یعاـمتجا  داد  رارق   ) دریگب هجیتـن  رگید  نرق  رد  دـنک و  تمدـخ  نرق  کـی  رد  ینعی 
لقع ناگدید  ربارب  رد  یمیخـض  باجح  تاذبح ،»  » هزیرغ یئوجدوس و  سح  ات  دشاب ، هتـشادن  نوناق  نیودت  رد  یعفن  نیرتکچوک  دیاب 

لدع و قبط  دـهاوخب  مه  هچ  ره  تروص  نیا  رد  هک  اریز  دزاسن ، ناوتان  عون ، حـلاصم  عفانم و  صیخـشت  زا  ار  وا  هک  درواین  دوجو  هب  يو 
فرحنم لدـع ، میقتـسم » طارــص   » زا هدـش و  عـقاو  تاذبـح »  » و یئوـجدوس »  » سح ریثأـت  تـحت  هاـگآدوخان  زاـب  دورب ، شیپ  فاـصنا 

هتسد تروص  هب  ای  يدرف و  تروص  هب  ياهننقم  هوق  نآرق ، رظن  زا  تاهج ، نیا  يور  یمالـسا . تموکح  رد  يراذگنوناق  هوحن  ددرگیم .
دنتـسه یناسانـش  نوناق  یگمه  نادهتجم ، ناهیقف و  دننام  رگید  دارفا  و  درادن ، دوجو  هللا »  » زج یعراش  ادخ و  زج  يراذگنوناق  یعمج و 

، عیرشت نینقت و  هک  ددرگیم  تباث  ینشور  هب  نآرق  تایآ  یسررب  زا  دننکیم . نایب  ار  یهلا  نیناوق  ماکحا و  نیناوق ، عبانم  هب  عوجر  اب  هک 
رظن يأر و  درادن  قح  یـسک  و  تسین . ذفان  تجح و  یـسک ، قح  رد  سکچیه  رظن  يأر و  يدیحوت ، ماظن  رد  تسا . ادخ  هب  طوبرم  طقف 
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مکح هب  يدـیحوت ،» ماـظن   » زادـنامشچ رد  دـیامن . توعد  نآ  يارجا  هب  رهق  روز و  هب  ار  مدرم  و  دـنک ، لـیمحت  هعماـج  درف و  رب  ار  دوـخ 
هناش ياههنادند  ناسب  ناسنا  هعماج  دارفا  فجن ،) ط  ، 4/272 هیقفلا ، هرضحی  نم ال  « ) هیساوس طشملا  نانساک  سانلا   » یمارگ ربمایپ  راتفگ 
درف ررض  ای  یهورگ و  هب  ای  درف  دوس  هب  یئاروش  ای  يدرف و  هک  درادن  یتلع  تهج  نیا  زا  درادن . يرترب  يرگید  رب  مادک  چیه  هک  دنتـسه 

یلجت رهظم  نیرتیلاع  يدـیحوت ، ماظن  زادـنامشچ  رد  دـنک . توعد  نآ  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  دـنک و  لـعج  ار  ینوناـق  رگید ، هورگ  اـی  و 
نوناق دـنناسکی ]. يواسم و  نوناق  قح و  ربارب  رد  مدرم  همه  « ] ءاوس قحلا  ماما  سانلا  : » دومرف (ص ) یمارگ ربماـیپ  هک  تسا  نیا  تاواـسم 

و دنشیدنیب ، نوناق  قوفام  ار  دوخ  یهورگ  هک  هناملاظ  ياهيدنبهقبط  اب  مالـسا  ددرگیم . ارجا  تازایتما  مامت  ياغلا  اب  دارفا ، مامت  هرابرد 
. تسا هدرک  هزرابم  هناتخسرس  دنریگب ، رارق  نوناق  ششوپ  رد  یهورگ 

؟ تسیچ ناهیقف  نادهتجم و  شقن  سپ  درادن  دوجو  وا  نوناق  زج  ینوناق  ادخ و  زج  يراذگ ، نوناق  یهلا ، ماظن  رد  رگا 

شسرپ

؟ تسیچ ناهیقف  نادهتجم و  شقن  سپ  درادن  دوجو  وا  نوناق  زج  ینوناق  ادخ و  زج  يراذگ ، نوناق  یهلا ، ماظن  رد  رگا 

خساپ

ماظن رد  هیقف  دراذگیم . مدرم  رایتخا  رد  هدرک و  طابنتسا  نآ  ۀناگراهچ  عبانم  زا  ار  ادخ  ماکحا  تسا و  یهلا  نیناوق  هدننک  جارختسا  هیقف 
زا ادـخ  نیناوق  تخانـش  هک  اجنآ  زا  یلو  دـیامنیم ، لاطبا  ار  ینوناق  هن  دـنکیم و  عضو  ار  ینوناـق  هن  تسین ، راذـگنوناق  ننقمیمالـسا و 

، تنس باتک و  زا  ار  یهلا  ماکحا  دناوتیم  اهتیحالص  هتشر  کی  بسک  رثا  رب  دهتجم  درادیملع ، تیحالص  صصخت و  هب  زاین  نآ ، عبانم 
زا ماکحا  طابنتسا  یـسانش و  نوناق  رد  دهتجم  هفیظو  رگا  دزاس . هدوسآ  ناوارف  تامحز  زا  ار  نارگید  و  دیامن ، طابنتـسا  عامجا  لقع و  و 
ریغ زا  ار  نوناق  لطاب ، زا  ار  قح  ناوتیم  نآ ، ندرب  راکب  هب  اب  و  تسا ، نوناق  تخانـش  رازبا  طقف  داهتجا »  » ددرگیم هصالخ  نآ  كرادم 
دوخ يارب  هعیـش  ياـهقف  تسا و  هدـش  هداد  تیمهایمالـسا  یهیقف  بهاذـم  رگید  زا  شیب  هلأـسم  نیا  هب  هعیـش  هقف  رد  تخانـش . زاـب  نآ 

تخانش يارب  شالت  صیخشت و  هلیسو  زج  یشقن  داهتجا  يارب  و  دوجوم ، لیالد  زا  ادخ  نیناوق  ناطبنتـسم  یهلا ، ماکحا  ناملاع  زجیماقم 
هناگ راهچ  هلدا  هعیـش  ياهقف  تسین . نیناوق  عبانم  زا  زگره  تسا و  تخانـش  رازبا  طـقف  داـهتجا  دنتـسین و  لـئاق  يزیچ  ناگدـنب ، فیاـظو 

نوزفا زور  ثداوح  یهلا و  ماکحا  جارختـسا  يارب  تسا  هدیـسر  (ع ) تیب لها  ۀـمئا  قیرط  زا  هک  اریمارگ  لوسر  تنـس  نآرق و  صخألاب 
هک تسا  یفاک  دروم  نیا  رد  دـناهدرک ، تباث  ًالمعیمالـسا  هناگ  هدراـهچ  نورق  لوط  رد  ار  هیرظن  نیا  قدـص  دـننادیم و  یفاـک  هعماـج 

رگید عماج  رگا  و  دراد ، دوجو  یهقف  ثیدـح  رازه  لهچ  هب  بیرق  هعیـشلا » لـئاسو   » ماـن هب  هعیـش  یثیدـح  عماوج  زا  یکی  رد  هک  مینادـب 
نایم رد  هک  صخألاب  ددرگیم ، نشور  ًالماک  یعیـش  هقف  عبانم  یگدرتسگ  مینک ، همیمـض  نآ  هب  ار  لئاسولا » كردتـسم   » ماـن هب  یثیدـح 
نایم نیا  رد  دشاب . اهزاین  زا  يرایـسب  يوگخـساپ  دـناوتیم  دوخ  هک  دراد ، دوجو  یعماج  یلوصا  یلک و  نیناوق  هتـشر  کی  ثیداحا  نیا 
يزیر یپ  نآ  زا  سپ  ای  هتـشاد و  جاور  نآ  ناراذـگ  هیاپ  زا  شیپ  هک  یبهاذـم  هچ  یهقف ، بهاذـم  رگید  نینچمه  هعبرا ، بهاذـم  ياـهقف 

عبنم ار  نآ  دنریگب  هرهب  تخانـش  رازبا  ناونع  هب  طقف  نآ  زا  هکنیا  ياج  هب  دننادیم و  یهلا  مکح  رداصم  عبانم و  زا  ار  داهتجا   » تسا هدش 
نانآ هاوگ  دنوشیم و  روآدای  زین ، ار  داهتجا  ، » لقع عامجا و  تنـس و  باتک و  فورعم ، هعبرا  هلدا  رانک  رد  دنراگنایم و  مکح  ردصم  و 
زور ثداوح  يوگباوج  دناوتیمن  یهانتم  عبانم  و  تسین ، یهانتمان  ثداوح  يوگخـساپ  هناگراهچ ، كرادـم  هک  تسا  نیا  هیرظن  نیا  رد 
هکلب يداـهتجا ، ره  هن  هتبلا  تفرگ ، هرهب  نوناـق  عبنم  ردـصم و  ناوـنع  هب  داـهتجا  زا  دـیاب  اذـل ـ  و ـ دـشاب ، یهاـنتمان  حالطـصا  هب  نوزفا و 

رد يرـصم  ماقم  یلاع  دنمـشناد  دشاب . راوتـسا  دسافم  حـلاصم و  ناسحتـسا و  سایق و  دـننام  تاسیاقم  تابـساحم و  کی  رب  هک  يداهتجا 
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نیا اب  ایآ  يدمحملا ) یحولا   ) دنکیمن زواجت  ثیدـح  دـصناپ  زا  یهقف  ثیداحا  عومجم  هک  دوشیم  روآدای  يدـمحملا » یحولا   » باتک
رب لالدتـسا  ماقم  رد  دشر  نبا  دشاب ؟ یهانتمان  ثداوح  رگنایب  رگید  عبنم  هس  همیمـض  هب  يوبن  تنـس  هک  تشاد  نآ  راظتنا  ناوتیم  عضو 
نأ لاحم  ۀیهانتم و  یبنلا ) ریرقت   ) تارارقالاو لاعفألاو  صوصنلاو  ۀیهانتم  ریغ  سانالا  صاخشأ  نیب  عئاقولا  نا  : » دیوگیم سایق  يراوتـسا 

صوصن و هک  یلاح  رد  تسا  یهاـنتمان  دـتفایم  قاـفتا  مدرم  ناـیم  رد  هک  یثداوح  ( ] 2/ دـهتجملا ۀـیادب  « ) یهانتی امب  یهانتی  ام ال  لباقی 
دننام یگرزب  دنمـشناد  زا  ریبعت  نیا  تفگ ]. خساپ  یهانتم  اب  ار  یهانتمان  تسا  لاحم  تسا و  دودـحم  ًالماک  ربمایپ ، ریرقت  لعف و  نینچمه 
فلؤم اقرزلا ، یفطصم  رتکد  رـصاعم  يروس  ةدنـسیون  دنریذپب و  یعوضوم  لصا  تروص  هب  ار  نآ  زین  نارگید  هک  هدش  بجوم  دشر  نبا 

ةدودـحم ۀنـسلاو  باتکلا  صوصن  ّنا  یفخی  الو  : » دـیوگیم هدروآ  رتزاب  ار  دـشر  نبا  ترابع  ماعلا » یهقفلا  لخدـملا   » دنمـشزرا باـتک 
ۀعیرـشلا هقف  یف  اهماکحاو  اهلزانم  ةدیدجلا  تالماعملا  ثداوحلا و  ءاطعا  یلإ  لیبس  الف  ۀیهانتم  ریغ  ۀعقوتملا  ۀعقاولا و  ثداوحلاو  ۀیهانتم 
یهانتمان دـهدب  خر  تسا  بقرتم  هچنآ  اهدادـخر و  تسا و  یهانتم  دودـحم و  تنـس ، باتک و  صوصن  « ] يأرلاب داهتجالا  قیرط  یلع  ّالإ 

، يأر هب  داهتجا  هار  ندومیپ  زج  یهار  مالـسا ، تعیرـش  هقف  رد  دیدج ، تالماعم  هثداح و  ماکحا  طابنتـسا  يارب  تروص  نیا  رد  دشابیم 
(1/77 ماعلا : یهقفلا  لخدملا  .[ ) تسین يرگید  زیچ 

يرفیک و یسرداد  نییآ  یسانشمرج و  یـصاصتخا و  يازج  قوقح  یمومع و  يازج  قوقح  اهتازاجم و  ازج و  قوقح  هفـسلف  صوصخ  رد 
. دییامن یفرعم  ار  یعبانم  دیهد و  حیضوت  صوصخ  نیا  رد  مالسا  هاگدید  یمالسا و  ياضق 

شسرپ

يرفیک یسرداد  نییآ  یسانشمرج و  یصاصتخا و  يازج  قوقح  یمومع و  يازج  قوقح  اهتازاجم و  ازج و  قوقح  هفـسلف  صوصخ  رد 
. دییامن یفرعم  ار  یعبانم  دیهد و  حیضوت  صوصخ  نیا  رد  مالسا  هاگدید  یمالسا و  ياضق  و 

خساپ

دیهاوخ هک  یفلتخم  ياهدحاو  بلاق  رد  یهاگـشناد ، تالیـصحت  نارود  یط  جیردت  هب  دیتسه و  قوقح  هتـشر  لوا  لاس  يوجـشناد  امش 
هراشا ًالامجا  هلئـسم  ود  هب  اـج  نیا  رد  دـیوشیم . انـشآ  نآ  یـساسا  لـیاسم  ثحاـبم و  نیا  زا  يرایـسب  اـب  یلیـصفت  تروص  هب  دـنارذگ ،

مه درف و  حالصا  مه  فده  هک  نیا  ای  هعماج و  حالصا  ای  تسا  درف  حالصا  فده  ایآ  تسیچ ؟ مالسا  رد  اهتازاجم  هفسلف  - 1 مینکیم .
تایح هب  عماج  یهاگن  اب  مالسا  تسا ؟ مدقم  مادک  هعماج  حالصا  درف و  حالـصا  نیب  ضراعت  ماگنه  هب  هک  نیا  ای  تسا و  هعماج  حالـصا 

رارق رظن  دم  ار  هعماج  جالصا  فده  مه  ریسم  نیا  رد  تسا و  هتفرگ  رظن  رد  یباکترا  میارج  اب  بسانتم  یتازاجم  يرـشب ، هعماج  ناسنا و 
قوقح رب  مدقم  ار  یمومع  قوقح  مدرم و  مومع  حلاصم  مالسا  هعماج ، درف و  حالصا  نیب  ضراعت  رد  ار  مرجم  حالـصا  فده  مه  هداد و 

حبق  " هدعاق رب  ینتبم  تازاجم  مالسا  رد  تسا . درف  حالصا  زا  رترب  رتالاب و  هعماج  حالصا  فده  ور  نیا  زا  دنادیم . درف  حالـصا  يدرف و 
تازاجم هدـشن ، عضو  نوناق  هدـماین و  نایب  ات  تسا و  تازاجم " مرج و  ندوب  ینوناق   " لصا یقوقح  فراعتم  ریبعت  هب  ای  ناـیبالب " باـقع 

ای تسا  یماهتا  یگدیسر  متسیس  ایآ  تسا ؟ یشور  هچ  رب  ینتبم  مالـسا  رد  يرفیک  یـسرداد  نییآ  - 2 تسا . هدوهیب  ثبع و  يرما  ندرک 
هدوب يواعد  هب  یگدیـسر  ماظن  نیرتیمیدق  یخیرات  رظن  زا  یماهتا " متـسیس  " ؟ تسا دراوم  نیا  زا  ریغ  ای  طلتخم و  هک  نیا  ای  یـشیتفت و 

یخرب اـکیرمآ و  سیلگنا و  رد  یتارییغت  اـب  رـضاح  لاـح  رد  دـشاد و  دوـجو  رگید  کـلامم  یخرب  ناتـساب و  ناـنوی  مور و  رد  ادـتبا  هـک 
ندوب یعفارت  - 2 یصوصخ ؛ یکاش  فرط  زا  تیاکش  ترورـض  - 1 زا : دنترابع  متـسیس  نیا  اهیگژیو نیرتمهم  دراد . دوجو  اـهروشک 
متسیس زا  دعب  یشیتفت " متسیس  . " دراد ار  رواد  مکح و  شقن  یـضاق  - 5 همکاحم ؛ ندوب  ینلع  - 4 همکاحم ؛ ندوب  یهافش  - 3 همکاحم ؛
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رد متـسیس  نیا  دعب  یلو  دـشیم ، لامعا  هعماج  نییاپ  تاقبط  ناگدرب و  همکاحم  صوصخ  رد  متـسیس  نیا  ادـتبا  دـیدرگ . لومعم  یماهتا 
-1 زا : دنترابع  متسیس  نیا  تایصوصخ  نیرتمهم  دمآ . رد  ارجا  هلحرم  هب  دشیم ، هرادا  اهاسیلک  طسوت  هک  یبهذم  ياههاگداد  صوصخ 
؛ میارج بیقعت  يارب  یصاخ  عجرم  ماقم و  دوجو  - 4 یسرداد ؛ ندوب  یعفارت  ریغ  - 3 همکاحم ؛ ندوب  یبتک  - 2 یگدیسر ؛ ندوب  ینلع  ریغ 

هدـمآ دوجو  هب  یـشیتفت  یماهتا و  متـسیس  رد  بیاعم  ندـش  راکـشآ  لابند  هب  يوسنارف " ای  طلتخم  متـسیس  . " تواـضق ندوب  ياهفرح  - 5
هب تسا و  ارـسداد  مان  هب  یـصاخ  عجرم  نآ  راد  هدهع  هک  هزب  بیقعت  فشک و  هلحرم  - 1 دشابیم : مه  زا  ادـج  هلحرم  ود  ياراد  تسا و 

ینعی کیماهتا  قیرط  هب  هک  مکح  رودص  یگدیسر و  هلحرم  - 2 دریگیم ؛ تروص  یبتک  یعفارت و  ریغ  ینلع و  ریغ  ینعی  یـشیتفت  هقیرط 
ادیپ نایرج  ناهج  ياهروشک  زا  يرایسب  رد  دعب  دمآ و  دوجو  هب  هسنارف  رد  ادتبا  متسیس  نیا  دریگیم . تروص  یهافـش  یعفارت و  ینلع و 

دوجوم ياهیگژیو  یخرب  يواح  دراد ، یماهتا  متـسیس  اب  یناوارف  ياهتهابـش  هک  نیا  مغر  یلع  مالـسا " يرفیک  یـسراد  شور  . " درک
یـسرداد لوصا  ور  نیا  زا  درادن . لماک  تیخنـس  روکذم  ياهمتـسیس  اب  دراد و  ار  دوخ  صاخ  ياهیگژیو  اما  تسا ، شیتفت  متـسیس  رد 

هب مئاق  لقتسم و  دعاوق  هکلب  دشابیم ، اهمتسیس  ریاس  یقوقح  دعاوق  زا  ذختم  هن  هدرک و  تیعبت  مور  قوقح  دعاوق  زا  هن  یمالـسا  يرفیک 
يرفیک قوقح  رد  ون  ياههاگدید  یشعرم ، نسح  دمحم  دیـس  هَّللا  تیآ  - 1 دوشیم : یفرعم  عبنم  دنچ  امـش  عالطا  تهج  ( 1 .) تسا تاذ 

هدکشهوژپ ج 1 ، یمومع ، يازج  قوـقحو  مالـسا  - 3 یمومع . يازج  قوقح  مالـسا و  قیبطت  هنراـقم  ضیف ، اـضر  یلع  رتـکد  - 2 مالسا .
قوقح ياههتسیاب  يدورهاش ، یمشاه  هَّللا  تیآ  - 5 لوا . دلج  یقوقح ، تالاقم  یجرگ ، مساقلاوبا  رتکد  - 4 هاگشناد . هزوح و  يراکمه 

هک تسا  هتفاـی  راـشتنا  یبرع  ناـبز  هب  تاـید  صاـصق و  دودـح و  تاداهـش و  اـضق و  هب  طوـبرم  هک  يرایـسب  یهقف  بتک  نـینچمه  ازج .
ص 79. ج 1 ، يرفیک ، یسرداد  نییآ  يدنوخآ ، دومحم  . 1 اهتشون : یپ  دریگ . رارق  هدافتسا  دروم  دناوتیم 

؟ تسیچ نامز  رورم  ةدعاق 

شسرپ

؟ تسیچ نامز  رورم  ةدعاق 

خساپ

تاعوضوم يور  مکح  ندرک  راب  ماکحا و  طابنتـسا  رد  ناکم  نامز و  تسا : نیا  خـساپ  دـشاب ، داهتجا  رد  ناکم  ناـمز و  شقن  دارم  رگا 
یعرـش مکح  رییغت  ثعاب  اه  نآ  رییغت  درادـن و  یعرـش  مکح  رد  يریثأت  ناکم  نامز و  نوچ  تسین ، ناکم  نامز و  دارم  هتبلا  دراد . ریثأـت 

دزاس یم  نّیعتم  ار  یعرـش  مکح  عوضوم  مکحو و  تسا  هدمآ  دیدپ  ناکم  ای  نامز  رد  هک  تسا  یلاوحا  عاضوا و  دارم  هکلب  دنوش ، یمن 
یم یعرـش  مکح  رییغت  ثعاـب  نآ  رییغت  هک  ییاـه  هفلؤم  زا  یکی  ( 1 .) ددرگ یم  یعرـش  مکح  عوـضوم  مکح و  رییغت  ثعاـب  نآ  رییغت  و 
مزال دشاب ، طرش  نآ  رب  فرع  يانبم  یلو  هدشن ، طرش  ًاتحارص  ای  دشاب و  دقع  نمض  هک  یطرـش  ًاعرـش  ًالثم  تسا ، هعماج  تایفرع  دوش ،
دنزب مه  هب  ار  جاودزا  دقع  دناوت  یم  درم  هک  ییاهاج  زا  یکی  دنفلتخم . اه  فرع  دـناد ؟ یم  طرـش  فرع  ار  يزیچ  هچ  نکیل  تسا ، افولا 

، دشاب هدرکن  طرـش  ًاظفل  ایهدرک  طرـش  ار  رتخد  ندوب  هدرک  اب  هک  تسا  يدروم  دز ) مه  هب  ار  دـقع  ناوت  یمن  دـنیامرف  یم  یـضعب  هتبلا  )
ناریا رد  تسا . فلتخم  اهرتخد  ندوب  هرکاب  دروم  رد  ًالثم  یفرع  ياـنبم  اـهروشک  رد  ( 2 .) دشاب هجوز  تراکب  رب  ًافرع  دـقع  يانبم  نکیل 

هرک اب  ًاتحارص  ًاظفل و  يدرم  هچ  نانچ  اهروشک  نآ  رد  ور  نیا  زا  تسا . سکع  رب  اهروشک  یخرب  رد  یلو  تسا ، رارق  نیمه  زا  ۀلئسم  زین 
هک نیا  ۀناهب  هب  ار  دـقع  یفرع ،  يانبم  دانتـسا  هب  دـناوت  یمن  دـشابن ، هرکاب  شا  هجوز  هک  یتروص  رد  ًادـعب  دـشاب ، هدرکن  طرـش  ار  ندوب 
درب داد و  تسد  زا  ار  شندوب  رامق  تلآ  یتقو  دوب . مارح  دوب ، رامق  تلآ  هک  ینامز  ات  جنرطـش  ًالثم  ای  دنزب . مه  هب  هدوبن ، هرک  اب  شمناخ 
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لاس رظن ،  دقن و  ۀلجم  . 1 دنراد . رثا  یعرش  مکح  رد  تشذگ ، هک  ییانعم  هب  ناکم  نامز و  نیاربانب  ( 3 .) دش زیاج  دشن ، نیب  رد  یتخاب  و 
ص ج 2 ، تائاتفتـسا ،  ینیمخ ، ماما  . 3 ۀلئسم 2444 . ص 422 ، ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیـضوت  . 2 ص 222 . لاس 1374 ، ةرامش 5 ، ، 2

لاؤس 21. ، 10

؟ تسا هنوگچ  زورما  يایند  نآرق و  رظن  زا  نیناوق  یئارجا  تنامض 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  زورما  يایند  نآرق و  رظن  زا  نیناوق  یئارجا  تنامض 

خساپ

زا رازگنوناق  تسد  حالطصا  هب  دراد و  دوجو  يدایز  تاناکما  ءارجا  تنامض  رظن  زا  هتخیر  نآرق  ارنآ  حرط  هک  یمالـسا  نیناوق  دروم  رد 
تبقارم متـسیس  کی  هب  داقتعا  داجیا  دارفا و  رد  نامیا  حور  ندـیمد  قیرط  زا  مئارج  زا  يریگـشیپ  هار  ًالوا ـ  اریز  تسا ، زاب  الماک  رظن  نیا 

رد دـشاب ، کچوک  مک و  ردـق  ره  لمع  راثآ  دـنکیم  حیرـصت  نآرق ،  تسا . زاب  الماک  طئارـش ، ره  ناـکم و  ره  رد  یگـشیمه و  یمئاد و 
دنوادخ زین  اهنیا  نودب  هکنیا  رب  هوالع  داد . دـنهاوخ  یهاوگ  زیخاتـسر  زور  رد  اهنیا  و  دـنامیم ، یقاب  نابز ، شوگ و  مشچ و  اپ و  تسد و 
کیدزن رود و  نورب و  نورد و  وا ، يارب  الوصا  تسا و  ربخ  اب  نامسآ  قامعا  نیرترود  رد  یتح  تادوجوم ، همه  نورب  نورد و  رارـسا  زا 

يارب ًایناث ـ  درادـیم . هگن  هدـنز  هنازور  ياهـشیاین  تادابع و  اب  ار  نامیا  هدـیقع و  نیا  تسه و  اج  همه  رد  سک  همه  اب  درادـن و  یموهفم 
اهنت اهنآ  یئارجا  تنامـض  نیاربانب ، تسا ، هدش  لئاق  دنک  باریـس  الماک  دـناوتیم  ارناسنا  حور  هک  یناوارف  ياهـشاداپ  نیناوق ، زا  تعاطا 

ار نیناوق  زا  تعاطا  کین و  لمع  ره  شاداپ  هکنیا ، هجوت  بلاج  دراد . یلاعف  شقن  هنیمز  نیا  رد  مه  شاداپ »  » هکلب تسین ، رفیک »  » هلئـسم
َءاج ْنَم   » تسا هداد  رارق  نآ  دادـعت  رادـقم و  فلخت و  عون  دـننامه  تلادـع ، تیاـعر  يارب  ار ، رفیک  هک  یلاـح  رد  هدومن ، نییعت  ربارب  هد 

ره هک  تسا  عیسو  يردقب  نآرق  يونعم  ياهشاداپ  هریاد  قفا و   160 ماعنا / اُهْلثِم » ّاِلا  يزُْجی  الَف  ِۀَِئیَّسلِاب  َءاج  ْنَم  َو  اِهلاْثمَا  ُرْشَع  ِهِّللَف  ِۀَنَسَْحلِاب 
لآ َنیِقَّتُْمِلل » ْتَّدِـعَا  ُضْرَْالاَو  ُتاوَمَّسلا  اَهُـضْرَع  ٍۀَّنَجَو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍةَرِفْغَم  یِلا  اُوعِراسَو   » دریگیمربرد تیاهنیب  سایقم  رد  ار  یتکرب  ریخ و 

يارب و  دریگیمارف ، ار  نیمز  نامـسآ و  ۀنهپ  نآ  تعـسو  هک  یتشهب  يوسب  ناتراگدرورپ و  شزرمآ  يوسب  دـیریگب  تقبـس   ] 133 نارمع /
یناور ینادـجو و  یقالخا و  ياهرفیک  نتخاس  دراو  اب  هتخیمآ و  مهب  ار  يدام  يونعم و  ياهرفیک  ًاثلاث ـ  تسا ]. هدـش  هدامآ  ناراـگزیهرپ 

ْنَمَو  » دیوگیم دمع  لتق  دروم  رد  الثم  تسا ، هتخاس  دشاب ، قیمع  ياپ و  رید  حور ، ۀقئاذ  رد  نآ  رثا  هک  یصاخ  نوجعم  تمـسق ، نیا  رد 
يور زا  ار  ینامیا  اب  ناسنا  هکیـسک   ] 93 ءاسن / ًامیظَع » ًاباذَـع  َُهلَّدَـعَاَو  ُهَنَْعلَو  ِْهیَلَع  ِهللا  ُبْضَغَو  اهیف  ًادـِلاخ  ُمَنَهَج  ُهُؤازَجَف  ًادِّمَُعتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی 

رود ار  وصا  شدوـخ  تمحر  زا  دریگیمورف و  ار  وا  ادـخ  مشخ  دـنامیم و  نآ  رد  هشیمه  يارب  تسا و  خزود  وا  رفیک  دـناسرب  لـتقب  دـمع 
دـنناسرب و لتقب  ار  لتاق  دـهدیم  هزاجا  هدومن و  عیرـشت  ار  صاصق  نیا ، رب  هوالع  تسا ] هتخاـس  مهارف  وا  يارب  یمیظع  باذـع  دزاـسیم و 
« ْمُْکیَلَع يدَـتْعا  ام  ِْلثِِمب  اُودَـتْعاَف  ْمُْکیَلَع  يدَـتِْعا  ْنَمَف   » دـننک صقان  ار  وا  وضع  نامه  هتخاس ، صقان  دـمعب  ار  یـسک  ندـب  وضع  هکیـسک 

[ دینک صاصق  رادقم  نامهب  دنک ، يدعت  امشب  سکره  ]

شسرپ تسا ؟ هنوگچ  زورما  يایند  نآرق و  رظن  زا  نیناوق  یئارجا  تنامض 

خساپ

زا رازگنوناق  تسد  حالطصا  هب  دراد و  دوجو  يدایز  تاناکما  ءارجا  تنامض  رظن  زا  هتخیر  نآرق  ارنآ  حرط  هک  یمالـسا  نیناوق  دروم  رد 
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تبقارم متـسیس  کی  هب  داقتعا  داجیا  دارفا و  رد  نامیا  حور  ندـیمد  قیرط  زا  مئارج  زا  يریگـشیپ  هار  ًالوا ـ  اریز  تسا ، زاب  الماک  رظن  نیا 
رد دـشاب ، کچوک  مک و  ردـق  ره  لمع  راثآ  دـنکیم  حیرـصت  نآرق ،  تسا . زاب  الماک  طئارـش ، ره  ناـکم و  ره  رد  یگـشیمه و  یمئاد و 

دنوادخ زین  اهنیا  نودب  هکنیا  رب  هوالع  داد . دـنهاوخ  یهاوگ  زیخاتـسر  زور  رد  اهنیا  و  دـنامیم ، یقاب  نابز ، شوگ و  مشچ و  اپ و  تسد و 
کیدزن رود و  نورب و  نورد و  وا ، يارب  الوصا  تسا و  ربخ  اب  نامسآ  قامعا  نیرترود  رد  یتح  تادوجوم ، همه  نورب  نورد و  رارـسا  زا 

يارب ًایناث ـ  درادـیم . هگن  هدـنز  هنازور  ياهـشیاین  تادابع و  اب  ار  نامیا  هدـیقع و  نیا  تسه و  اج  همه  رد  سک  همه  اب  درادـن و  یموهفم 
اهنت اهنآ  یئارجا  تنامـض  نیاربانب ، تسا ، هدش  لئاق  دنک  باریـس  الماک  دـناوتیم  ارناسنا  حور  هک  یناوارف  ياهـشاداپ  نیناوق ، زا  تعاطا 

ار نیناوق  زا  تعاطا  کین و  لمع  ره  شاداپ  هکنیا ، هجوت  بلاج  دراد . یلاعف  شقن  هنیمز  نیا  رد  مه  شاداپ »  » هکلب تسین ، رفیک »  » هلئـسم
َءاج ْنَم   » تسا هداد  رارق  نآ  دادـعت  رادـقم و  فلخت و  عون  دـننامه  تلادـع ، تیاـعر  يارب  ار ، رفیک  هک  یلاـح  رد  هدومن ، نییعت  ربارب  هد 

ره هک  تسا  عیسو  يردقب  نآرق  يونعم  ياهشاداپ  هریاد  قفا و   160 ماعنا / اُهْلثِم » ّاِلا  يزُْجی  الَف  ِۀَِئیَّسلِاب  َءاج  ْنَم  َو  اِهلاْثمَا  ُرْشَع  ِهِّللَف  ِۀَنَسَْحلِاب 
لآ َنیِقَّتُْمِلل » ْتَّدِـعَا  ُضْرَْالاَو  ُتاوَمَّسلا  اَهُـضْرَع  ٍۀَّنَجَو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍةَرِفْغَم  یِلا  اُوعِراسَو   » دریگیمربرد تیاهنیب  سایقم  رد  ار  یتکرب  ریخ و 

يارب و  دریگیمارف ، ار  نیمز  نامـسآ و  ۀنهپ  نآ  تعـسو  هک  یتشهب  يوسب  ناتراگدرورپ و  شزرمآ  يوسب  دـیریگب  تقبـس   ] 133 نارمع /
یناور ینادـجو و  یقالخا و  ياهرفیک  نتخاس  دراو  اب  هتخیمآ و  مهب  ار  يدام  يونعم و  ياهرفیک  ًاثلاث ـ  تسا ]. هدـش  هدامآ  ناراـگزیهرپ 

ْنَمَو  » دیوگیم دمع  لتق  دروم  رد  الثم  تسا ، هتخاس  دشاب ، قیمع  ياپ و  رید  حور ، ۀقئاذ  رد  نآ  رثا  هک  یصاخ  نوجعم  تمـسق ، نیا  رد 
يور زا  ار  ینامیا  اب  ناسنا  هکیـسک   ] 93 ءاسن / ًامیظَع » ًاباذَـع  َُهلَّدَـعَاَو  ُهَنَْعلَو  ِْهیَلَع  ِهللا  ُبْضَغَو  اهیف  ًادـِلاخ  ُمَنَهَج  ُهُؤازَجَف  ًادِّمَُعتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی 

رود ار  وصا  شدوـخ  تمحر  زا  دریگیمورف و  ار  وا  ادـخ  مشخ  دـنامیم و  نآ  رد  هشیمه  يارب  تسا و  خزود  وا  رفیک  دـناسرب  لـتقب  دـمع 
دـنناسرب و لتقب  ار  لتاق  دـهدیم  هزاجا  هدومن و  عیرـشت  ار  صاصق  نیا ، رب  هوالع  تسا ] هتخاـس  مهارف  وا  يارب  یمیظع  باذـع  دزاـسیم و 
« ْمُْکیَلَع يدَـتْعا  ام  ِْلثِِمب  اُودَـتْعاَف  ْمُْکیَلَع  يدَـتِْعا  ْنَمَف   » دـننک صقان  ار  وا  وضع  نامه  هتخاس ، صقان  دـمعب  ار  یـسک  ندـب  وضع  هکیـسک 

[ دینک صاصق  رادقم  نامهب  دنک ، يدعت  امشب  سکره  ]

؟ دشابیم اراد  ار  يرشب  هعماج  يراذگنوناق  طیارش  تیحالص و  یصخش  هچ 

شسرپ

؟ دشابیم اراد  ار  يرشب  هعماج  يراذگنوناق  طیارش  تیحالص و  یصخش  هچ 

خساپ

ار وا  طیارـش  ناوتب  فده  ندش  نیعم  وترپ  رد  ات  دـنک ؟ رپ  دـهاوخیم  ار  يألخ  هچ  تسیچ و  يراذـگدنوناق  زا  فدـه  دـید  دـیاب  الوصا 
لاـمک يوس  هب  ار  تادوجوم  عاونا  همه  هک  شنیرفآ  هاگتـسد  اـب  دـهاوخیم  راذـگنوناق  تفگ : دـیاب  لاـمجا  روـط  هب  تخاـس . صخـشم 
نیمأت وترپ  رد  و  دـنک ، يربهر  لامک  يوس  هب  ياهمانرب  میظنت  اب  ار  يرـشب  هعماـج  هدومن  یگنهاـمه  ناـسنا  صوصخ  هراـبرد  دـناشکیم 

هک اجنآ  زا  -1 دشاب : ریز  طیارش  دجاو  دیاب  يراذگنوناق  نینچ  نیا  ربانب  دزاس . مهارف  ار  اهنآ  یناور  یمسج و  تداعس  دارفا ، مامت  قوقح 
علطم و قیقد  روطب  يو ، یحور  یمـسج و  رارـسا  زومر و  همه  زا  دیاب  تسا ، رـشب  یناور  تداعـس  یمـسج و  ياهیدنمزاین  نیمأت  فدـه ،

عاضوا زا  کشزپ  هک  دوشیم  عقاو  دنمدوس  دیفم و  یتروص  رد  ددرگ ، میظنت  لماک  قیقد و  مه  هچ  ره  یبیبط  ره  هخسن  اریز  دشاب ، هاگآ 
نادـنچ تروص  نیا  ریغ  رد  و  دـنک ، میظنت  يو  یناور  طیارـش  رامیب و  جازم  عضو  قباطم  ار  هخـسن  دـشاب و  هاـگآ  ـالماک  راـمیب  لاوحا  و 

الماک اهناسنا  فطاوع  زیارغ و  زا  هدوب ، لماک  سانـش  هعماج  سانـش و  ناسنا  دـیاب  راذـگنوناق  رگید ، ترابع  هب  و  دوب . دـهاوخن  دـنمدوس 
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هزیرغ مزاول  زا  هک  طیرفت  طارفا و  هنوگ  ره  زا  نوناق ، وترپ  رد  ات  دنک  يریگهزادنا  دیدحت و  قیقد  روط  هب  ار  اهنآ  تاساسحا  دـشاب ، هاگآ 
، دریگ رارق  هدافتـسا  دروـم  لاـمک ، يوـس  هب  هعماـج  يربـهر  قـیرط  رد  دـناوتیم  هک  یلوـصا  هیلک  زا  و  دـیامن ، يریگوـلج  تسا  یناـسنا 
یعامتجا و یگدنز  شنکاو  زا  و  دنک ، كرد  یبوخ  هب  ار  یعامتجا  يدرف و  دسافم  حلاصم و  و  دـشاب ، هتـشاد  یعیـسو  قیقد و  تاعالطا 
ییوجدوس و سح  ات  دشاب ، هتشادن  نوناق  نیودت  رد  یعفن  نیرتکچوک  دیاب  راذگنوناق  -2 دشاب . علطم  الماک  اهناسنا  طباور  لمعلا  سکع 

ناوتان عونمه ، حـلاصم  عفاـنم و  صیخـشت  زا  ار  وا  درواـین و  دوجو  هب  يو  لـقع  ناگدـید  ربارب  رد  یمیخـض  باـجح  تاذ » بح   » هزیرغ
بح  » و ییوجدوس »  » سح ریثأت  تحت  هاـگآ  دوخاـن  زاـب  دورب ، شیپ  فاـصنا  لدـع و  قبط  دـهاوخب  هچ  ره  تروص  نیا  رد  اریز  دزاـسن ؛
زرط تسوا . دیاقع  راکفا و  دولوم  هدییاز و  يرـشب  ره  لاعفا  لامعا و  -3 ددرگیم . فرحنم  لدع ، میقتسم » طارـص   » زا هدش و  عقاو  تاذ »

یبوخ هب  هک  یهورگ  دراد . میقتـسم  حـضاو و  رثا  ناسنا  يرواد  تیفیک  رد  یتح  تیلاعف  راک و  عون  باختنا  رد  اهداقتعا  هوحن  اهرکفت و 
رفنت زاربا  نآ  زا  دننادیم  دب  تشز و  ار  نآ  هک  يرگید  هورگ  سکع  رب  و  دنوریم ، نآ  لابند  هب  ناوارف  قوش  اب  دنراد ، نامیا  لمع  کی 

يراددوخ و هکنانچ  تسا ، فدـه  هب  نامیا  دولوم  هبناج  همه  يراکادـف  يزاـبناج و  دـنزرویم . باـنتجا  نآ  زا  یگدـنز  لوط  رد  هدومن 
مامت رد  تلادـع  شرتسگ  عامتجا ، کی  رد  ریگیپ  تاحالـصا  رظن  نیا  زا  دـشابیم . خـسار  داـقتعا  ناـمیا و  نادـقف  هناـشن  ینادرگ ، يور 

هک یلامک  يوس  هب  یناسنا ، هعماج  يربهر  هرخألاب  و  اـهیتشز ، اهیدـب و  عاونا  یقـالخا و  دـسافم  زا  يریگولج  یتلود ، یلم و  ياـهنامزاس 
هدومن يدـعت  لاعفا  لامعا و  بوچراهچ  زا  راذـگنوناق ، تبقارم  تراظن و  هک  ددرگیم  یلمع  یتروص  رد  تسا ، هدـش  هدـیرفآ  نآ  يارب 

رد هکلب  دـنکن ، افتکا  هعماج  لاعفا  لامعا و  نورب و  رهاظ و  حالـصا  هب  اهنت  رگید : ترابع  هب  و  دـشاب . زین  هعماج  قـالخا  راـکفا و  بقارم 
طیارش نیا  هک  مینیبب  میدرگرب و  نونکا  دیامن . ششوک  دنوشیم ، هدرمش  یلمع  عون  ره  همشچرس  هک  زین ، هعماج  راکفا  دیاقع و  حالـصا 
یـسانش ناسنا  دـشاب ، لماک  سانـش  ناسنا  راذـگنوناق  صخـش  هک  تسا  انب  رگا  تسا ؟ دوجوم  لماک  روط  هب  یماقم  هچ  یـسک و  هچ  رد 

دیدپ دوجو ، تارذ  هدنزاس  هک  ییادخ  تسین . نآ  دوخ  هدنزاس  زا  رتهاگآ  یعونصم ، زومر  هب  سک  چیه  و  میرادن ؛ غارـس  ادخ  زا  رتلماک 
و راکـشآ ، ناهن و  ياهیدنمزاین  دوجو و  رارـسا  هب  دشابیم ، ناسنا  دوجو  فلتخم  تاعطق  هدنهد  بیکرت  و  رامـشیب ، ياهلولـس  هدـنروآ 
لـماک و عـالطا  دروخرب ، هنوگ  ره  شنکاو  و  دارفا ، طـباور  جـیاتن  زا  تسا و  فقاو  نارگید  زا  شیب  شیوخ ، عونـصم  دـسافم  حـلاصم و 

دیاـب زین  مود  طرـش  هراـبرد  درادـن . دوـجو  تاـیعقاو  وا و  ناـیم  یعناـم  باـجح و  عوـن  چـیه  تسا و  ناـیاپ  یب  وا  مـلع  اریز  دراد ، قـیقد 
هب تسا و  هتـساریپ  یهاوخ  دوخ  هزیرغ  اصوصخ  زیارغ و  عون  ره  زا  درادـن و  ام  عامتجا  رد  یعفن  هک  تسادـخ  اـهنت  تخاـس ، ناـشنرطاخ 

دنیبب ار  یناسنا  تاوهـش  مامت  هک  تسا  مزال  لک  لـقع  کـی  دروخب ، لـلم  درد  هب  هک  ینیناوق  نیرتهب  فشک  يارب  :» وسور كاژ  ناژ  لوق 
دشاب رضاح  یلو  دشابن  ام  هب  طوبرم  وا  تداعس  دسانـشب ، ار  نآ  الماک  یلو  دشاب  هتـشادن  ياهطبار  تعیبط  اب  دنکن ، سح  چیه  دوخ  یلو 

نرق رد  دنک و  تمدـخ  نرق  کی  رد  ینعی  ددرگ ، ینلع  نامز  رورم  هب  هک  دـیامن  افتکا  یتاراختفا  هب  هرخألاب  و  کمک ، ام  تداعـس  هب  هک 
سح زا  شیب  مک و  رـشب  دارفا  همه  دنروایب .» نوناق  مدرم  يارب  دیاب  دیاش و  هکنانچ  دـنناوتیم  ناربمایپ  طقف  نیاربانب ، دریگب . هجیتن  رگید 
هزیرغ نیا  لاـگنچ  زا  ار  دوـخ  هک  دـننک  شـشوک  یعـس و  هچ  ره  دـنرادروخرب و  تسا ، حیحـص  يراذـگنوناق  تفآ  هـک  یهاوـخ ، دوـخ 

انب رگا  دهدیم و  لیکـشت  زیارغ  تاساسحا و  نامه  ار  ناسنا  تیـصخش  زا  یمین  الوصا  دوب . دنهاوخ  نآ  راتفرگ  شیب  مک و  زاب  دنناهرب ،
يدعت فالتخا و  زورب  لماع  تروص ، نیا  رد  دزاس . دوبان  ار  دوخ  تیناسنا  زا  یمین  دیاب  دهدب  تسد  زا  ار  دوخ  تاساسحا  زیارغ و  دشاب 

حالصا و لماع  دناوتیم  هنوگچ  دراذگیم ) رثا  يو  راکفا  يور  رب  هاوخان  هاوخ  هک  ناسنا  شکرـس  تاساسحا  ینورد و  روعـش  زیارغ و  )
هک دـنک  توعد  يرما  هب  هک  میـسانشیمن  ار  یلماع  شنیرفآ  ناهج  رد   » ددرگ و عاـمتجا  رد  فاـصنا  لدـع و  يرارقرب  تاـفالتخا و  عفر 

دنـسریم یماقم  هب  یبهذم  حیحـص  ياهتیبرت  نادجو و  شرورپ  وترپ  رد  يدارفا  ای  درف  یهاگ  يرآ  دشاب .» نآ  دوخ  ندـش  دوبان  هب  رجنم 
رارق ریثأـت  تحت  ار  شکرـس  زیارغ  زا  يرایـسب  هک  ددرگیم  دـنمورین  يوق و  يردـق  هب  ناـنآ  یتـسود  ناـسنا  و  یهاوختلادـع »  » سح هک 
يور ناوت  یم  یعامتجا  ياهباسح  رد  ایآ  یلو  دنهاوخیم ، عامتجا  دوخ  يارب  ار  عامتجا  و  نآ ، دوخ  يارب  ار  فاصنا  لدع و  دنهدیم و 
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هزاـجا تیلقا ، نینچ  کـی  هب  هک  تسا  موـلعم  اـجک  زا  هزاـت  داد ؟ رارق  يرواد  تواـضق و  كـالم  ار  نآ  درک و  هیکت  زیچاـن  تـیلقا  کـی 
نیا نخـس  لامجا  دوب ،  يراذگنوناق  موس  طرـش  هک  زیارغ و ...  راکفا و  لرتنک  ینورد و  لامعا  رب  تبقارم  هرابرد  دـنهدب ؟ يراذـگنوناق 

نطاـب و رب  هن  دراد ، تراـظن  لاـمعا  رب  طـقف  يرـشب ، نیناوق  اریز  تسین ، ریذـپ  ناـکما  ینامـسآ  نیناوق  وترپ  رد  زج  روـظنم  نیا  هک  تسا 
رگا هدوب و  دازآ  الماک  قالخا  دیاقع و  هرابرد  ینعی  نیناوق  ءاروام  رد  مدرم  درادن و  راکفا  هشیدـنا و  حالـصا  رد  یـشقن  زگره  و  نورد ،
مدرم ياهراک  همه  هکیتروص  رد  داد ؛ ینوناـق  شزرا  نآ  هب  ناوتیمن  درادـن  ارجا  نماـض  نوچ  دوش  عضو  تمـسق  نیا  يارب  ینوناـق  مه 

ياـهنامزاس ناـیم  زا  يرآ  تسا . بآ  رب  شقن  نطاـب  حالـصا  ياـهنم  یحالـصا  عوـن  ره  تساـهنآ و  ینورد  تاـساسحا  راـکفا و  هدـییاز 
دوجوب ناـنآ  تاـیحور  رد  یئاـهینوگرگد  دـنراذگب و  رثا  مدرم  دـیاقع  راـکفا و  يور  رب  دـنناوتیم  تیبرت  میلعت و  تاسـسؤم  یعاـمتجا ،

هلـسلس کی  زج  تاسـسؤم  نینچ  کی  هدزاب  اریز  تسا  زیچان  رایـسب  نطاب  رب  تبقارم  راکفا و  حالـصا  عوضوم  رد  نآ  ریثأـت  یلو  دـنروآ 
یحور و روما  يارب  نوناـق  عضو  و  تسین ، يزیچ  دوریمن  نوریب  شرافـس  هیـصوت و  دودـح  زا  هک  اهرانیمـس  اهـسنارفنک و  اـهینارنخس و 

رکف نینچ  دـیاب  امتح  هک  درک  لیمحت  مدرم  هب  سپـس  دومن  عضو  نوناق  تایحور  دـیاقع و  هرابرد  ناوتیمن  زگره  درادـن و  ینعم  راـکفا 
و هتـشادن ، ارجا  نماـض  نوناـق  نینچ  کـی  اریز  داد ، رفیک  دومن و  تازاـجم  ار  ناـنآ  فلخت  تروـص  رد  و  دـنوش ، دـقتعم  نینچ  دـننک و 
، نیا زا  هتـشذگ  درادـن . یتابثا  هار  عون  چـیه  فلخت  تروص  رد  و  دـشاب ، مدرم  راکفا  تاساسحا و  بقارم  دـناوتیمن  راذـگنوناق  صخش 
رد دـنهدیم و  لیکـشت  عاـمتجا  دارفا  نـیمه  زین  ار  نآ  نالوئـسم  دنتـسین و  ادـج  یعاـمتجا  ياههاگتــسد  ریاـس  زا  یگنهرف ، ياـهنامزاس 

رظن زا  ار  نارگید  دنناوتیم  هنوگچ  دنشاب ، هدشن  حالصا  ساسحا  رکف و  رظن  زا  هدوب و  انتعا  یب  یتاررقم  لوصا و  هب  اهنآ  دوخ  هکیتروص 
نامیا اب  تسخن  هجرد  رد  بهذم  تسا و  عفترم  الماک  ینید  ياهـشور  يارجا  تروص  رد  هصیقن  نیا  یلو  دنیامن ؟ حالـصا  هدیقع  رکف و 

، نمادکاپ موصعم و  ناراگومزآ  حلاص و  ناریفس  نتخیگنا  رب  اب  و  دراد ؛ راک  رس و  نانآ  قالخا  بیذهت  مدرم و  دیاقع  راکفا و  حالصا  و 
يراذـگنوناق و رظن  زا  ناربماـیپ  تثعب  موزل  هک  تساـجنیا  دروآیم . دوـجو  هب  مدرم  قـالخا  دـیاقع و  راـکفا و  رد  یقیمع  ياـهینوگرگد 
قیمع و تاحالـصا  وترپ  رد  زج  فدـه  نیا  اریز  ددرگیم ؛ نشور  دـناهدش ، هدـیرفآ  نآ  يارب  هک  یلامک  يوس  هب  یناسنا  هعماج  يربهر 
، دـنکیمن نیمآت  ار  هدـش  دای  فدـه  ینوناق  ره  هک  اجنآ  زا  و  تسین ، ریذـپ  ناکما  میروآیم  ریبعت  نوناق  مان  هب  نآ  زا  اـم  هک  هبناـج  همه 

هدننک حالـصا  هک  ینامـسآ ، نیناوق  رد  زج  طیارـش  نیا  دشاب و  اراد  تفرگ ، رارق  یـسررب  دروم  هک  ار  هناگ  هس  طیارـش  نوناق  دیاب  راچان 
. درادن دوجو  رگید  ياج  رد  دشابیم ، لاعفا  لامعا و  بقارم  لاح  نیع  رد  قالخا و  دیاقع و 

؟ تسیچ یمالسا  نیناوق  ییارجا  تنامض 

شسرپ

؟ تسیچ یمالسا  نیناوق  ییارجا  تنامض 

خساپ

نیمأـت نآ  یظفل  یبـتک و  دوجو  اـی  نوناـق و  ینهذ  دوجو  زا  فدـه  نیا  زگره  تسا ، هعماـج  ياهیدـنمزاین  عـفر  نوناـق ، لـعج  زا  فدـه 
دوجو  » حالطـصا هب  و  ددرگ ، ارجا  دوخ  دروـم  رد  هک  دـنک ، فرطرب  ار  هعماـج  ياهيدـنمزاین  دـناوتیم  یتروـص  رد  نوناـق  ددرگیمن ،
نیمأت يارب  ناراذگنوناق  دوب . دهاوخن  شیب  هحفـص  يور  نهذ و  رد  يریوصت  و  اوه ، رد  یجوم  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دنک ، ادـیپ  ینیع »

یئارجا تنامض  ددرگ . ءارجا  تاقبط  مامت  هرابرد  نیناوق ، یئارجا ، تنامض  قیرط  زا  ات  هداتفا  نیناوق  یئارجا  تنامـض  رکف  هب  فده ، نیا 
ياهورین نافلختم  تازاـجم  یماظتنا 2 ـ ياوق  ای  هاـنگ  زا  هدـنرادزاب  يورین  1 ـ تسا : هتفای  بیکرت  لـماع  ود  زا  رـشب ، ینونک  تاـماظن  رد 
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نینچ مان  تسا  هتـسیاش  تهج  نیا  زا  دـیآ و  دـیدپ  عامتجا  رد  فالخ  دراذـگیمن  دـنکیم و  هفخ  هفطن  رد  ار  فـالخ  هاـنگ ، هدـنرادزاب 
نوناق دیاب  نونکا  و  هدش ، بکترم  ار  هانگ  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  نافلختم ، نداد  رفیک  تازاجم و  میمانب . یماظتنا  يورین  ار  یتردـق 

دوخ ناراکهنگ  هرابرد  نوناق  ءارجا  اریز  دنراد ، یکرتشم  ریثأت  دنچ  ره  لماع  عون  ود  نیا  ددرگ . ءارجا  هیرجم  هّوق  هلیسو  هب  نانآ  قح  رد 
نوماریپ هدرـشف  ثحب  کنیا  دـنراد ، زین  فلتخم  ریثأت  عون  ود  لاح ، نیع  رد  یلو  نارگید ، هب  تبـسن  تسا  هدـنرادزاب  لماع  عون  کی  زین 
دنرادزاب يورین  دوخ  زکارم  رباعم و  رد  یماظتنا  يورین  دوجو  یماظتنا  يورین  ای  هانگ  زا  هدنرادزاب  يورین  تسخن : لماع  1 ـ تسخن . لماع 

دنـشیدنایم نینچ  دوخ  اب  و  دنتـسه ، ینکـش  نوناق  هدامآ  سیلپ ، ناگدـید  بایغ  رد  مدرم  زا  یخرب  اریز  تسا . هانگ  باکترا  زا  یعامتجا 
نینچ يارب  دنـشابیمن  فالخ  هب  رـضاح  وا  دوجو  اب  دنوشن و  راتفرگ  نوناق  لاگنچ  رد  دنـسرب و  دـصقم  هب  دـنناوتیم  تصرف  نیا  رد  هک 

زاینیب یئاوق  نینچ  زا  یمالـسا  تموکح  یتح  یتموکح  چـیه  تسا . فالخ  هانگ و  زا  هدـنرادزاب  لماع  نیرتهب  یماظتنا ، ياـهورین  هورگ 
هورگ زا  یئزج  یمالـسا  تموکح  رد  یماظتنا  ياوق  دشاب . رادیاپ  یئورین  نینچ  نودب  دناوتیمن  ناهج  رد  یتموکح  چیه  ًالوصا  و  تسین ،

ْنُکَْتلَو : » دیامرفیم هک  اجنآ  تسا  هدرک  نایب  ریز  هلمج  اب  ار  نآ  نآرق  داهن و  مان  یـصوصخ  تراظن  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  فورعم  هب  رما 
رد ار  اهیکین  هک  دنشاب  یهورگ  امـش  زا  دیاب  . ] 104/ نارمع لآ  رَْکنُْملا .» ِنَع  َنوَْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمأَی  َو  ِْریَْخلا  َیِلا  َنوُعْدَـی  ۀَُّما  ْمُْکنِم 

يارب ياهبترم  ره  تسا و  ینوگانوگ  فلتخم و  بتارم  ياراد  فورعم  هب  رما  ملـسم  روطب  دنرادزاب ]. اهیدـب  زا  و  دـنهد ، هعاشا  مدرم  نایم 
هک دـنفورعم  هب  نارمآ  وزج  یئاذـغ  داوم  نابقارم  یتح  لحارم  ماـمت  رد  نیناوق  ماـمت  ناـیرجم  و  دراد ، یـصخشم  لوئـسم  رومأـم و  دوخ ،

هدش دراو  زین  رگید  هار  ود  زا  هانگ  زا  مدرم  يرادزاب  فدـه و  نیا  نیمأت  يارب  مالـسا  دـنهدیم . لیکـشت  ار  یمالـسا  تموکح  زا  ینوتس 
ارجا فلتخم  حوطس  رد  ار  دوخ  نیناوق  تسا  هتسناوت  زیخاتسر  زور  ادخ و  هب  داقتعا  نامیا و  شرورپ  یمومع و  تراظن  سیسأت  اب  تسا و 
دننک تراظن  نیناوق  ءارجا  رب  دنناوتیم  دارفا  مامت  هک  تسا  نیا  یمومع  تراظن  یمومع : تراظن  فلا ـ  تمسق  ود  نیا  نایب  کنیا  دزاس .
نینچ کی  تسین و  جراخ  اهمرجم  اـهمرج و  زا  رادتیحالـص  عجارم  نتخاـس  هاـگآ  زردـنا و  تحیـصن و  دودـح  زا  تراـظن  عون  نیا  هتبلا 

یمومع تراظن  نینچ  کی  تسا . قح  تمحر  زا  يرود  هیام  هاـنگ و  نآ  زا  فلخت  هک  تسا  یبهذـم  مهم  هفیظو  کـی  ناونع  هب  تراـظن 
تراـظن وترپ  رد  اـسب  هچ  دراد ، نیناوق  ءارجا  رد  مهم  شقن  دـهدیم ، رارق  مشچ ، شوـگ و  اپارـس  رگیدـکی  هب  تبـسن  ار  هعماـج  همه  هک 

فظوم ار  هعماج  دارفا  همه  هک  یتایآ  فده  دسریمن ، رگید  لحارم  هب  تبون  و  ددرگیم ، یثنخ  لحارم  نیمه  رد  مرج  هانگ و  یمومع ،
یـصوصخ تراظن  ار  نآ  ام  هک  هیرجم  هّوق  هفیظو  زا  هورگ  نیا  هفیظو  و  تسا ، یمومع  تراظن  دـننک ، فورعم  هب  رما  دـیاب  هک  دزاـسیم 

زا هک  دـنک  تیلاعف  دـناوتیم  یقطانم  رد  ءارجا  نماض  عون  نیا  رگید ، يارـس  هب  داقتعا  ادـخ و  هب  نامیا  ب ـ  تسا . ادـج  ًالماک  میماـنیم 
ادخ و هب  نامیا  ریثأت  تسین ، نکمم  لحارم  نآ  رد  نانآ  يارب  نیناوق  ءارجا  و  دـشاب ، نوریب  یمومع  یـصوصخ و  تراظن  نارومأم  لرتنک 
: مود لماع  2 ـ مینادیم . زاینیب  یحیـضوت  عون  ره  زا  ار  دوخ  ام  هک  تسا  نشور  نانچ  نآ  هاـنگ ، زا  ناـسنا  يرادزاـب  رد  یهلا  ياـهرفیک 

ناوتیمن تقیقح  رد  تسا و  نیناوق  ءارجا  یعامتجا و  تلادـع  هدـننک  نیمأت  نکر  نیمود  يویند  ياهرفیک  تازاجم و  نافلختم  تازاجم 
ءارجا دـناوتیم  هک  تسیدـحاو  لماع  نیـشیپ ، لماع  همیمـض  هب  تازاجم  هکلب  درمـش ، ياهناگادـج  نکر  ار  ناـفلختم  تازاـجم  عوضوم 

هب ار  نیناوق  ءارجا  هلأسم  دـناوتیم  هک  دراد  یـصاخ  هار  اهرفیک  تازاجم و  هلأـسم  رد  مالـسا  یلو  دـنک ، نیمـضت  یحوطـس  رد  ار  نیناوق 
ياههیبنت دیعبت و  نادنز و  و  لتق ، دننام  يویند  ياهرفیک  هب  اهنت  ار  نادرمتم  نافلاخم و  مالـسا  ًالوا ـ  اهرفیک  دروآرد . يرتلماک  تروص 

ددرگ ءارجا  هیرجم  هوق  هلیـسو  هب  دیاب  هک  يویند  ياهرفیک  1 ـ تسا . هدش  لئاق  رفیک  عون  ود  مرجم  يارب  هکلب  تسا  هدرکن  دیدهت  یندـب 
هب هک  تسا  هطقن  نیمه  رد  یهلا  نیناوـق  زاـیتما  يورخا . ياـهرفیک  2 ـ ندز . قالـش  لتاق و  صاصق  دزد ، تسد  ناتـشگنا  ندـیرب  لیبق  زا 

ینیوانع هب  مرجم  تسا  نکمم  تسا ، هدـش  لئاق  تسین  نآ  زا  يرارف  هراچ و  هک  يورخا  رفیک  هانگ  يارب  هدرکن و  افتکا  يویند  ياهرفیک 
نآ زا  ياهراچ  هک  تسا  هتـسشن  راکهنگ  نیمک  رد  نانچ  نآ  يورخا  ياـهرفیک  اـما  دـناهرب  ار  دوخ  يویند  ياـهرفیک  لاـگنچ  زا  دـناوتب 

لیدـبت یـشتآ  هب  زیخاتـسر  زور  رد  هاـنگ  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، هاـنگ  یعقاو  تروـص  و  لـمع ، مزـال  اـهرفیک ، نیا  زا  یخرب  هچ  تـسین 
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ُخِْسنَتْسَن اّنُک  ّانِا  ِّقَْحلِاب  ْمُْکیَلَع  ُقِْطنَی  اُنباتِک  اذه  : » ددرگب هانگ  رود  تسین  نکمم  دشاب ، نمؤم  ریز  هیآ  دافم  هب  يدرف  رگا  یتسار  ددرگیم .
ْنِم ُظِْفلَی  ام  [. » میتشونیم دیدرکیم  لمع  ار  هچنآ  ام  دیوگیم . نخـس  قح  هب  هک  تسا  ام  ياههتـشون  نیا  . ] 29/ هیثاج نُولَمْعَت .» ُْمْتنَک  ام 

[. تسا هدامآ  نآ  طبض  يارب  یبقارم  هک  نیا  رگم  دیوگیمن  نخس  . ] ق/18 دیتَع » بیقَر  ِْهیََدل  ّاِلا  ٍلوَق 

؟ دراد یمالسا  نیناوق  اب  طابترا  رد  یشقن  هچ  شاداپ » »

شسرپ

؟ دراد یمالسا  نیناوق  اب  طابترا  رد  یشقن  هچ  شاداپ » »

خساپ

، تسا هدومن  يریدـقت  نایاش  کمک  نیناوق  ءارجا  عوضوم  هب  نآ  وترپ  رد  هدرک و  هجوت  شاداپ  عوضوم  هب  رفیک ، ددـعت  رب  هوالع  مالـسا 
ياهفیظو نوناق  هب  لـمع  هک  دـنکیم  روصت  راذـگنوناق  اریز  تسا ، هدـشن  هتفرگ  رظنرد  یـشاداپ  نوناـق ، هب  لـماع  يارب  زورما  نیناوق  رد 

دارفا مامت  ایآ  یلو  تسا  یقطنم  بلطم  نیا  و  ددرگیم ، لماع  دـئاع  نآ  دوس  هک  یعامتجا  تلادـع  نیمأت  يارب  تسا  یعامتجا  یناسنا و 
نامه دنیوگیم  دوخ  اب  نانآ  دنرادن . راظتنا  ار  نآ  فالخ  تسا  اهنآ  هجوتم  نیناوق  رثکا  هک  مدرم  هدوت  ایآ  دننکیم ، كرد  ار  قطنم  نیا 

نهذ رد  ار  ألخ  نیا  تسا  هتـسناوت  اهتـشاداپ ، نییعت  اب  مالـسا  دـشاب . هتـشاد  یـشاداپ  زین  نوناـق  هب  لـماع  دـیاب  دراد  رفیک  فلخت  هک  روط 
تقد ریز  هیآ  نومـضم  رد  دـنیارگب . نیناوق  زا  يوریپ  تعاطا و  هب  و  دـنیوج ، يرود  ناهانگ  زا  راکدوخ  روط  هب  نانآ  ات  دـنک ، رپ  اههدوت 

َنِم يرَتْشا  َهللا  َّنِا  : » دهدیم شرورپ  ادخ  نیئآ  شرتسگ  ربارب  رد  ار  لام  ناج و  زا  تشذگ  یگدازآ و  حور  دارفا  رد  هنوگچ  هک  دیئامرفب 
رد ار  نامیا  اب  دارفا  لام  ناج و  دـنوادخ  . 111/ هبوت نُولَتُْقی » َو  َنُوُلتْقَیَف  َهللا  ِلیبَس  یف  َنُوِلتاـُقی  َۀَّنَْجلا  ْمَُهل  َّنَاـِب  ْمَُهلاْومَا  َو  ْمُهَـسُْفنَا  َنینِمْؤُْملا 

يارب نامیا ، اب  دارفا  زا  يرایسب  هزیگنا  دنوشیم . هتشک  دنـشکیم و  دننکیم ، داهج  ادخ  هار  رد  نانآ  تسا ، هدومن  يرادیرخ  تشهب  ربارب 
لماع نینچ  کی  زا  دیابن  زگره  دنکیم و  مازعا  فدـه  يوس  هب  ار  نانآ  هک  تسا  اهشاداپ  نیمه  لفاون ، ضئارف و  زا  معا  نیناوق  تیاعر 
رطاخ هب  هکلب  تسا ، هتفرگن  ناسکی  عیطم  شاداـپ  اـب  ار  فلختم  رفیک  زگره  عاـمتجا ، لد  رد  نوناـق  ذوفن  يارب  مالـسا  دومن . تلفغ  رثؤم 

َءاج ْنِم  : » دـیامرفیم هکنانچ  هدرک ، یفرعم  ربارب  هد  ار  کین  لمع  رب  شاداپ  هک  یلاح  رد  هداد  رارق  مرج  لداعم  ار  رفیک  تلادـع ، تیاعر 
ره دراد و  شاداپ  ربارب  هد  دـهد  ماجنا  کـین  راـک  سک  ره   ] هیآ 160 ماعنا  اهْلثِم » ّاِلا  يزُْجیالَف  ِۀَِئیَـسلِاب  اج  ْنَمَو  اِهلاثمَا  ُرْـشَع  ُهَلَف  ِۀَنَـسَْحلِاب 

.[ دنیبیم رفیک  فلخت ، رادقم  هب  دهد  ماجنا  یهانگ  سک 

؟  تسیچ یمالسا  نیناوق  ياهیگژیو 

شسرپ

؟  تسیچ یمالسا  نیناوق  ياهیگژیو 

خساپ

دشابیم و راگزاس  یناسنا  ندمت  ياههرهچ  مامت  اب  مالـسا  نیناوق  - 1 درک : هصالخ  تهج  شش  رد  ناوتیم  ار  مالسا  نیناوق  تاصخـشم 
تسا و یناسنا  داهن  ترطف و  تایضتقم  هب  یکتم  نآ  ياهروتسد  مامت  - 2 دوریم . رامش  هب  مالسا  نیناوق  هتسجرب  طاقن  زا  یکی  دوخ  نیا 

تقلخ ننـس  اب  يداضت  نیرتکچوک  اههتـساوخ  نیا  تسا و  هتـشادن  رود  رظن  زا  ار  یناـسنا  داـهن  ياههتـساوخ  دوخ  نیناوق  ماـمت  رد  نآرق 
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نامه ینعم ، هدام و  ناور ، ناج و  مسج و  زا  بکرم  تسا  يدوجوم  ناـسنا  - 3 تسا . نیمه  مالـسا  نیناوق  ياقب  مهم  زمر  درادن و  ناسنا 
مامت رد  تهج  نیا  زا  تسا ، دـنمزاین  اذـغ  ناسب  زین  يونعم  یحور و  روما  هب  نینچمه  دراد ، زاین  ینامـسج  ذـیاذل  هداـم و  هب  يو  هک  روط 

ياهشزرا يایحا  تسا و  هدـمآ  دـیدپ  ینعم  هدام و  نایم  یلداعت  نآ ، نیناوق  تیاعر  وترپ  رد  هدـش و  تیاعر  بناـج  ود  ره  نآرق  نیناوق 
يانثتـسا هب  ذیاذل ـ  زا  يریگهرهب  یمـسج و  تشادهب  هب  هجوت  زا  ار  وا  تشز ، ياهراک  زا  هعماج  يزاسکاپ  یناسنا و  يایاجـس  یقالخا و 

يرگن فرژ  اب  مالـسا  نیناوق  - 4 تسا . هتـشادن  زاب  تسا ـ  یحور  يونعم و  ياهـشزرا  یقالخا و  ياهداینب  رگناریو  هک  عورـشمان  لاـمعا 
تـسا دنمدوس  دیفم و  وا  لاح  هب  هک  هچنآ  تسا و  هدش  میرحت  دـشاب  راگزاسان  ناسنا  تداعـس  اب  هک  يزیچ  تسا و  هدـش  عضو  یـصاخ 
دـسافم حـلاصم و  ار  عیرـشت  كالم  هکلب  تسا  هدرکن  يوریپ  ياهتلم  راکفا  زا  میرحت ، لیلحت و  رد  زگره  تسا و  هدـیدرگ  یفرعم  لالح 

، يداـم تاـماظن  یماـظتنا و  ياوق  رب  هوـالع  تسا ، رادروخرب  یفاـک  ییارجا  تنامـض  زا  نآرق  نیناوـق  - 5 تـسا . هداد  رارق  روـما  یعقاو 
هب ینـشور  هب  یناهج  نیناوق  رگیدرد  ییارجا  تنامـض  نینچ  کی  دراد و  اهـشاداپ  اهرفیک و  هب  داقتعا  لـیبق  زا  یـصاخ  ییارجا  تناـمض 

چیه هک  تسا  عیـسو  یلک و  ناـنچ  نآ ، نیناوـق  تـسا  رادروـخرب  یـصاخ  شرتـسگ  تیعماـج و  زا  مالـسا  نیناوـق  - 6 دروـخیمن . مشچ 
دومن طابنتسا  ار  یعوضوم  ره  مکح  ناوتیم  نآ  یلک  نیناوق  عومجم  زا  دشابیمن و  جراخ  نآ  ورملق  زا  هزورما  هتـشذگ و  رد  یعوضوم 
باتک رد  یلح  همالع  موحرم  یمالـسا  متـشه  نرق  هیقف  نیرتگرزب  هک  اجنآ  ات  دنک  زارد  تسد  نارگید  نیناوق  هب  هک  درادـن  زاین  زگره  و 

هدروآدرگ هدرک و  جارختـسا  وا  نیتسار  نانیـشناج  و  ص )  ) یمارگ ربماـیپ  ثیداـحا  نارق و  تاـیآ  عومجم  زا  مکح  رازه  لـهچ  ریرحت » »
. دراد زاین  ياهدرتسگ  ینالوط و  ياهثحب  هب  تاصخشم  نیا  رد  وگتفگ  ثحب و  تسا .

؟ تسیچ یمالسا  نیناوق  ییارجا  تنامض 

شسرپ

؟ تسیچ یمالسا  نیناوق  ییارجا  تنامض 

خساپ

نیمأـت نآ  یظفل  یبـتک و  دوجو  اـی  نوناـق و  ینهذ  دوجو  زا  فدـه  نیا  زگره  تسا ، هعماـج  ياهیدـنمزاین  عـفر  نوناـق ، لـعج  زا  فدـه 
دوجو  » حالطـصا هب  و  ددرگ ، ارجا  دوخ  دروـم  رد  هک  دـنک ، فرطرب  ار  هعماـج  ياهيدـنمزاین  دـناوتیم  یتروـص  رد  نوناـق  ددرگیمن ،
نیمأت يارب  ناراذگنوناق  دوب . دهاوخن  شیب  هحفـص  يور  نهذ و  رد  يریوصت  و  اوه ، رد  یجوم  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دنک ، ادـیپ  ینیع »

یئارجا تنامض  ددرگ . ءارجا  تاقبط  مامت  هرابرد  نیناوق ، یئارجا ، تنامض  قیرط  زا  ات  هداتفا  نیناوق  یئارجا  تنامـض  رکف  هب  فده ، نیا 
ياهورین نافلختم  تازاـجم  یماظتنا 2 ـ ياوق  ای  هاـنگ  زا  هدـنرادزاب  يورین  1 ـ تسا : هتفای  بیکرت  لـماع  ود  زا  رـشب ، ینونک  تاـماظن  رد 

نینچ مان  تسا  هتـسیاش  تهج  نیا  زا  دـیآ و  دـیدپ  عامتجا  رد  فالخ  دراذـگیمن  دـنکیم و  هفخ  هفطن  رد  ار  فـالخ  هاـنگ ، هدـنرادزاب 
نوناق دیاب  نونکا  و  هدش ، بکترم  ار  هانگ  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  نافلختم ، نداد  رفیک  تازاجم و  میمانب . یماظتنا  يورین  ار  یتردـق 

دوخ ناراکهنگ  هرابرد  نوناق  ءارجا  اریز  دنراد ، یکرتشم  ریثأت  دنچ  ره  لماع  عون  ود  نیا  ددرگ . ءارجا  هیرجم  هّوق  هلیسو  هب  نانآ  قح  رد 
نوماریپ هدرـشف  ثحب  کنیا  دـنراد ، زین  فلتخم  ریثأت  عون  ود  لاح ، نیع  رد  یلو  نارگید ، هب  تبـسن  تسا  هدـنرادزاب  لماع  عون  کی  زین 
دنرادزاب يورین  دوخ  زکارم  رباعم و  رد  یماظتنا  يورین  دوجو  یماظتنا  يورین  ای  هانگ  زا  هدنرادزاب  يورین  تسخن : لماع  1 ـ تسخن . لماع 

دنـشیدنایم نینچ  دوخ  اب  و  دنتـسه ، ینکـش  نوناق  هدامآ  سیلپ ، ناگدـید  بایغ  رد  مدرم  زا  یخرب  اریز  تسا . هانگ  باکترا  زا  یعامتجا 
نینچ يارب  دنـشابیمن  فالخ  هب  رـضاح  وا  دوجو  اب  دنوشن و  راتفرگ  نوناق  لاگنچ  رد  دنـسرب و  دـصقم  هب  دـنناوتیم  تصرف  نیا  رد  هک 
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زاینیب یئاوق  نینچ  زا  یمالـسا  تموکح  یتح  یتموکح  چـیه  تسا . فالخ  هانگ و  زا  هدـنرادزاب  لماع  نیرتهب  یماظتنا ، ياـهورین  هورگ 
هورگ زا  یئزج  یمالـسا  تموکح  رد  یماظتنا  ياوق  دشاب . رادیاپ  یئورین  نینچ  نودب  دناوتیمن  ناهج  رد  یتموکح  چیه  ًالوصا  و  تسین ،

ْنُکَْتلَو : » دیامرفیم هک  اجنآ  تسا  هدرک  نایب  ریز  هلمج  اب  ار  نآ  نآرق  داهن و  مان  یـصوصخ  تراظن  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  فورعم  هب  رما 
رد ار  اهیکین  هک  دنشاب  یهورگ  امـش  زا  دیاب  . ] 104/ نارمع لآ  رَْکنُْملا .» ِنَع  َنوَْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمأَی  َو  ِْریَْخلا  َیِلا  َنوُعْدَـی  ۀَُّما  ْمُْکنِم 

يارب ياهبترم  ره  تسا و  ینوگانوگ  فلتخم و  بتارم  ياراد  فورعم  هب  رما  ملـسم  روطب  دنرادزاب ]. اهیدـب  زا  و  دـنهد ، هعاشا  مدرم  نایم 
هک دـنفورعم  هب  نارمآ  وزج  یئاذـغ  داوم  نابقارم  یتح  لحارم  ماـمت  رد  نیناوق  ماـمت  ناـیرجم  و  دراد ، یـصخشم  لوئـسم  رومأـم و  دوخ ،

هدش دراو  زین  رگید  هار  ود  زا  هانگ  زا  مدرم  يرادزاب  فدـه و  نیا  نیمأت  يارب  مالـسا  دـنهدیم . لیکـشت  ار  یمالـسا  تموکح  زا  ینوتس 
ارجا فلتخم  حوطس  رد  ار  دوخ  نیناوق  تسا  هتسناوت  زیخاتسر  زور  ادخ و  هب  داقتعا  نامیا و  شرورپ  یمومع و  تراظن  سیسأت  اب  تسا و 
دننک تراظن  نیناوق  ءارجا  رب  دنناوتیم  دارفا  مامت  هک  تسا  نیا  یمومع  تراظن  یمومع : تراظن  فلا ـ  تمسق  ود  نیا  نایب  کنیا  دزاس .
نینچ کی  تسین و  جراخ  اهمرجم  اـهمرج و  زا  رادتیحالـص  عجارم  نتخاـس  هاـگآ  زردـنا و  تحیـصن و  دودـح  زا  تراـظن  عون  نیا  هتبلا 

یمومع تراظن  نینچ  کی  تسا . قح  تمحر  زا  يرود  هیام  هاـنگ و  نآ  زا  فلخت  هک  تسا  یبهذـم  مهم  هفیظو  کـی  ناونع  هب  تراـظن 
تراـظن وترپ  رد  اـسب  هچ  دراد ، نیناوق  ءارجا  رد  مهم  شقن  دـهدیم ، رارق  مشچ ، شوـگ و  اپارـس  رگیدـکی  هب  تبـسن  ار  هعماـج  همه  هک 

فظوم ار  هعماج  دارفا  همه  هک  یتایآ  فده  دسریمن ، رگید  لحارم  هب  تبون  و  ددرگیم ، یثنخ  لحارم  نیمه  رد  مرج  هانگ و  یمومع ،
یـصوصخ تراظن  ار  نآ  ام  هک  هیرجم  هّوق  هفیظو  زا  هورگ  نیا  هفیظو  و  تسا ، یمومع  تراظن  دـننک ، فورعم  هب  رما  دـیاب  هک  دزاـسیم 

زا هک  دـنک  تیلاعف  دـناوتیم  یقطانم  رد  ءارجا  نماض  عون  نیا  رگید ، يارـس  هب  داقتعا  ادـخ و  هب  نامیا  ب ـ  تسا . ادـج  ًالماک  میماـنیم 
ادخ و هب  نامیا  ریثأت  تسین ، نکمم  لحارم  نآ  رد  نانآ  يارب  نیناوق  ءارجا  و  دـشاب ، نوریب  یمومع  یـصوصخ و  تراظن  نارومأم  لرتنک 
: مود لماع  2 ـ مینادیم . زاینیب  یحیـضوت  عون  ره  زا  ار  دوخ  ام  هک  تسا  نشور  نانچ  نآ  هاـنگ ، زا  ناـسنا  يرادزاـب  رد  یهلا  ياـهرفیک 

ناوتیمن تقیقح  رد  تسا و  نیناوق  ءارجا  یعامتجا و  تلادـع  هدـننک  نیمأت  نکر  نیمود  يویند  ياهرفیک  تازاجم و  نافلختم  تازاجم 
ءارجا دـناوتیم  هک  تسیدـحاو  لماع  نیـشیپ ، لماع  همیمـض  هب  تازاجم  هکلب  درمـش ، ياهناگادـج  نکر  ار  ناـفلختم  تازاـجم  عوضوم 

هب ار  نیناوق  ءارجا  هلأسم  دـناوتیم  هک  دراد  یـصاخ  هار  اهرفیک  تازاجم و  هلأـسم  رد  مالـسا  یلو  دـنک ، نیمـضت  یحوطـس  رد  ار  نیناوق 
ياههیبنت دیعبت و  نادنز و  و  لتق ، دننام  يویند  ياهرفیک  هب  اهنت  ار  نادرمتم  نافلاخم و  مالـسا  ًالوا ـ  اهرفیک  دروآرد . يرتلماک  تروص 

ددرگ ءارجا  هیرجم  هوق  هلیـسو  هب  دیاب  هک  يویند  ياهرفیک  1 ـ تسا . هدش  لئاق  رفیک  عون  ود  مرجم  يارب  هکلب  تسا  هدرکن  دیدهت  یندـب 
هب هک  تسا  هطقن  نیمه  رد  یهلا  نیناوـق  زاـیتما  يورخا . ياـهرفیک  2 ـ ندز . قالـش  لتاق و  صاصق  دزد ، تسد  ناتـشگنا  ندـیرب  لیبق  زا 

ینیوانع هب  مرجم  تسا  نکمم  تسا ، هدـش  لئاق  تسین  نآ  زا  يرارف  هراچ و  هک  يورخا  رفیک  هانگ  يارب  هدرکن و  افتکا  يویند  ياهرفیک 
نآ زا  ياهراچ  هک  تسا  هتـسشن  راکهنگ  نیمک  رد  نانچ  نآ  يورخا  ياـهرفیک  اـما  دـناهرب  ار  دوخ  يویند  ياـهرفیک  لاـگنچ  زا  دـناوتب 

لیدـبت یـشتآ  هب  زیخاتـسر  زور  رد  هاـنگ  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، هاـنگ  یعقاو  تروـص  و  لـمع ، مزـال  اـهرفیک ، نیا  زا  یخرب  هچ  تـسین 
ُخِْسنَتْسَن اّنُک  ّانِا  ِّقَْحلِاب  ْمُْکیَلَع  ُقِْطنَی  اُنباتِک  اذه  : » ددرگب هانگ  رود  تسین  نکمم  دشاب ، نمؤم  ریز  هیآ  دافم  هب  يدرف  رگا  یتسار  ددرگیم .

ْنِم ُظِْفلَی  ام  [. » میتشونیم دیدرکیم  لمع  ار  هچنآ  ام  دیوگیم . نخـس  قح  هب  هک  تسا  ام  ياههتـشون  نیا  . ] 29/ هیثاج نُولَمْعَت .» ُْمْتنَک  ام 
[. تسا هدامآ  نآ  طبض  يارب  یبقارم  هک  نیا  رگم  دیوگیمن  نخس  . ] ق/18 دیتَع » بیقَر  ِْهیََدل  ّاِلا  ٍلوَق 

؟  تسیچ یمالسا  نیناوق  ياهیگژیو 

شسرپ
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؟  تسیچ یمالسا  نیناوق  ياهیگژیو 

خساپ

دشابیم و راگزاس  یناسنا  ندمت  ياههرهچ  مامت  اب  مالـسا  نیناوق  - 1 درک : هصالخ  تهج  شش  رد  ناوتیم  ار  مالسا  نیناوق  تاصخـشم 
تسا و یناسنا  داهن  ترطف و  تایضتقم  هب  یکتم  نآ  ياهروتسد  مامت  - 2 دوریم . رامش  هب  مالسا  نیناوق  هتسجرب  طاقن  زا  یکی  دوخ  نیا 

تقلخ ننـس  اب  يداضت  نیرتکچوک  اههتـساوخ  نیا  تسا و  هتـشادن  رود  رظن  زا  ار  یناـسنا  داـهن  ياههتـساوخ  دوخ  نیناوق  ماـمت  رد  نآرق 
نامه ینعم ، هدام و  ناور ، ناج و  مسج و  زا  بکرم  تسا  يدوجوم  ناـسنا  - 3 تسا . نیمه  مالـسا  نیناوق  ياقب  مهم  زمر  درادن و  ناسنا 
مامت رد  تهج  نیا  زا  تسا ، دـنمزاین  اذـغ  ناسب  زین  يونعم  یحور و  روما  هب  نینچمه  دراد ، زاین  ینامـسج  ذـیاذل  هداـم و  هب  يو  هک  روط 

ياهشزرا يایحا  تسا و  هدـمآ  دـیدپ  ینعم  هدام و  نایم  یلداعت  نآ ، نیناوق  تیاعر  وترپ  رد  هدـش و  تیاعر  بناـج  ود  ره  نآرق  نیناوق 
يانثتـسا هب  ذیاذل ـ  زا  يریگهرهب  یمـسج و  تشادهب  هب  هجوت  زا  ار  وا  تشز ، ياهراک  زا  هعماج  يزاسکاپ  یناسنا و  يایاجـس  یقالخا و 

يرگن فرژ  اب  مالـسا  نیناوق  - 4 تسا . هتـشادن  زاب  تسا ـ  یحور  يونعم و  ياهـشزرا  یقالخا و  ياهداینب  رگناریو  هک  عورـشمان  لاـمعا 
تـسا دنمدوس  دیفم و  وا  لاح  هب  هک  هچنآ  تسا و  هدش  میرحت  دـشاب  راگزاسان  ناسنا  تداعـس  اب  هک  يزیچ  تسا و  هدـش  عضو  یـصاخ 
دـسافم حـلاصم و  ار  عیرـشت  كالم  هکلب  تسا  هدرکن  يوریپ  ياهتلم  راکفا  زا  میرحت ، لیلحت و  رد  زگره  تسا و  هدـیدرگ  یفرعم  لالح 

، يداـم تاـماظن  یماـظتنا و  ياوق  رب  هوـالع  تسا ، رادروخرب  یفاـک  ییارجا  تنامـض  زا  نآرق  نیناوـق  - 5 تـسا . هداد  رارق  روـما  یعقاو 
هب ینـشور  هب  یناهج  نیناوق  رگیدرد  ییارجا  تنامـض  نینچ  کی  دراد و  اهـشاداپ  اهرفیک و  هب  داقتعا  لـیبق  زا  یـصاخ  ییارجا  تناـمض 

چیه هک  تسا  عیـسو  یلک و  ناـنچ  نآ ، نیناوـق  تـسا  رادروـخرب  یـصاخ  شرتـسگ  تیعماـج و  زا  مالـسا  نیناوـق  - 6 دروـخیمن . مشچ 
دومن طابنتسا  ار  یعوضوم  ره  مکح  ناوتیم  نآ  یلک  نیناوق  عومجم  زا  دشابیمن و  جراخ  نآ  ورملق  زا  هزورما  هتـشذگ و  رد  یعوضوم 
باتک رد  یلح  همالع  موحرم  یمالـسا  متـشه  نرق  هیقف  نیرتگرزب  هک  اجنآ  ات  دنک  زارد  تسد  نارگید  نیناوق  هب  هک  درادـن  زاین  زگره  و 

هدروآدرگ هدرک و  جارختـسا  وا  نیتسار  نانیـشناج  و  ص )  ) یمارگ ربماـیپ  ثیداـحا  نارق و  تاـیآ  عومجم  زا  مکح  رازه  لـهچ  ریرحت » »
. دراد زاین  ياهدرتسگ  ینالوط و  ياهثحب  هب  تاصخشم  نیا  رد  وگتفگ  ثحب و  تسا .

؟ تسیچ یمالسا  نیناوق  ییارجا  تنامض 

شسرپ

؟ تسیچ یمالسا  نیناوق  ییارجا  تنامض 

خساپ

نیمأـت نآ  یظفل  یبـتک و  دوجو  اـی  نوناـق و  ینهذ  دوجو  زا  فدـه  نیا  زگره  تسا ، هعماـج  ياهیدـنمزاین  عـفر  نوناـق ، لـعج  زا  فدـه 
دوجو  » حالطـصا هب  و  ددرگ ، ارجا  دوخ  دروـم  رد  هک  دـنک ، فرطرب  ار  هعماـج  ياهيدـنمزاین  دـناوتیم  یتروـص  رد  نوناـق  ددرگیمن ،
نیمأت يارب  ناراذگنوناق  دوب . دهاوخن  شیب  هحفـص  يور  نهذ و  رد  يریوصت  و  اوه ، رد  یجوم  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دنک ، ادـیپ  ینیع »

یئارجا تنامض  ددرگ . ءارجا  تاقبط  مامت  هرابرد  نیناوق ، یئارجا ، تنامض  قیرط  زا  ات  هداتفا  نیناوق  یئارجا  تنامـض  رکف  هب  فده ، نیا 
ياهورین نافلختم  تازاـجم  یماظتنا 2 ـ ياوق  ای  هاـنگ  زا  هدـنرادزاب  يورین  1 ـ تسا : هتفای  بیکرت  لـماع  ود  زا  رـشب ، ینونک  تاـماظن  رد 

نینچ مان  تسا  هتـسیاش  تهج  نیا  زا  دـیآ و  دـیدپ  عامتجا  رد  فالخ  دراذـگیمن  دـنکیم و  هفخ  هفطن  رد  ار  فـالخ  هاـنگ ، هدـنرادزاب 
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نوناق دیاب  نونکا  و  هدش ، بکترم  ار  هانگ  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  نافلختم ، نداد  رفیک  تازاجم و  میمانب . یماظتنا  يورین  ار  یتردـق 
دوخ ناراکهنگ  هرابرد  نوناق  ءارجا  اریز  دنراد ، یکرتشم  ریثأت  دنچ  ره  لماع  عون  ود  نیا  ددرگ . ءارجا  هیرجم  هّوق  هلیسو  هب  نانآ  قح  رد 

نوماریپ هدرـشف  ثحب  کنیا  دـنراد ، زین  فلتخم  ریثأت  عون  ود  لاح ، نیع  رد  یلو  نارگید ، هب  تبـسن  تسا  هدـنرادزاب  لماع  عون  کی  زین 
دنرادزاب يورین  دوخ  زکارم  رباعم و  رد  یماظتنا  يورین  دوجو  یماظتنا  يورین  ای  هانگ  زا  هدنرادزاب  يورین  تسخن : لماع  1 ـ تسخن . لماع 

دنـشیدنایم نینچ  دوخ  اب  و  دنتـسه ، ینکـش  نوناق  هدامآ  سیلپ ، ناگدـید  بایغ  رد  مدرم  زا  یخرب  اریز  تسا . هانگ  باکترا  زا  یعامتجا 
نینچ يارب  دنـشابیمن  فالخ  هب  رـضاح  وا  دوجو  اب  دنوشن و  راتفرگ  نوناق  لاگنچ  رد  دنـسرب و  دـصقم  هب  دـنناوتیم  تصرف  نیا  رد  هک 

زاینیب یئاوق  نینچ  زا  یمالـسا  تموکح  یتح  یتموکح  چـیه  تسا . فالخ  هانگ و  زا  هدـنرادزاب  لماع  نیرتهب  یماظتنا ، ياـهورین  هورگ 
هورگ زا  یئزج  یمالـسا  تموکح  رد  یماظتنا  ياوق  دشاب . رادیاپ  یئورین  نینچ  نودب  دناوتیمن  ناهج  رد  یتموکح  چیه  ًالوصا  و  تسین ،

ْنُکَْتلَو : » دیامرفیم هک  اجنآ  تسا  هدرک  نایب  ریز  هلمج  اب  ار  نآ  نآرق  داهن و  مان  یـصوصخ  تراظن  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  فورعم  هب  رما 
رد ار  اهیکین  هک  دنشاب  یهورگ  امـش  زا  دیاب  . ] 104/ نارمع لآ  رَْکنُْملا .» ِنَع  َنوَْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمأَی  َو  ِْریَْخلا  َیِلا  َنوُعْدَـی  ۀَُّما  ْمُْکنِم 

يارب ياهبترم  ره  تسا و  ینوگانوگ  فلتخم و  بتارم  ياراد  فورعم  هب  رما  ملـسم  روطب  دنرادزاب ]. اهیدـب  زا  و  دـنهد ، هعاشا  مدرم  نایم 
هک دـنفورعم  هب  نارمآ  وزج  یئاذـغ  داوم  نابقارم  یتح  لحارم  ماـمت  رد  نیناوق  ماـمت  ناـیرجم  و  دراد ، یـصخشم  لوئـسم  رومأـم و  دوخ ،

هدش دراو  زین  رگید  هار  ود  زا  هانگ  زا  مدرم  يرادزاب  فدـه و  نیا  نیمأت  يارب  مالـسا  دـنهدیم . لیکـشت  ار  یمالـسا  تموکح  زا  ینوتس 
ارجا فلتخم  حوطس  رد  ار  دوخ  نیناوق  تسا  هتسناوت  زیخاتسر  زور  ادخ و  هب  داقتعا  نامیا و  شرورپ  یمومع و  تراظن  سیسأت  اب  تسا و 
دننک تراظن  نیناوق  ءارجا  رب  دنناوتیم  دارفا  مامت  هک  تسا  نیا  یمومع  تراظن  یمومع : تراظن  فلا ـ  تمسق  ود  نیا  نایب  کنیا  دزاس .
نینچ کی  تسین و  جراخ  اهمرجم  اـهمرج و  زا  رادتیحالـص  عجارم  نتخاـس  هاـگآ  زردـنا و  تحیـصن و  دودـح  زا  تراـظن  عون  نیا  هتبلا 

یمومع تراظن  نینچ  کی  تسا . قح  تمحر  زا  يرود  هیام  هاـنگ و  نآ  زا  فلخت  هک  تسا  یبهذـم  مهم  هفیظو  کـی  ناونع  هب  تراـظن 
تراـظن وترپ  رد  اـسب  هچ  دراد ، نیناوق  ءارجا  رد  مهم  شقن  دـهدیم ، رارق  مشچ ، شوـگ و  اپارـس  رگیدـکی  هب  تبـسن  ار  هعماـج  همه  هک 

فظوم ار  هعماج  دارفا  همه  هک  یتایآ  فده  دسریمن ، رگید  لحارم  هب  تبون  و  ددرگیم ، یثنخ  لحارم  نیمه  رد  مرج  هانگ و  یمومع ،
یـصوصخ تراظن  ار  نآ  ام  هک  هیرجم  هّوق  هفیظو  زا  هورگ  نیا  هفیظو  و  تسا ، یمومع  تراظن  دـننک ، فورعم  هب  رما  دـیاب  هک  دزاـسیم 

زا هک  دـنک  تیلاعف  دـناوتیم  یقطانم  رد  ءارجا  نماض  عون  نیا  رگید ، يارـس  هب  داقتعا  ادـخ و  هب  نامیا  ب ـ  تسا . ادـج  ًالماک  میماـنیم 
ادخ و هب  نامیا  ریثأت  تسین ، نکمم  لحارم  نآ  رد  نانآ  يارب  نیناوق  ءارجا  و  دـشاب ، نوریب  یمومع  یـصوصخ و  تراظن  نارومأم  لرتنک 
: مود لماع  2 ـ مینادیم . زاینیب  یحیـضوت  عون  ره  زا  ار  دوخ  ام  هک  تسا  نشور  نانچ  نآ  هاـنگ ، زا  ناـسنا  يرادزاـب  رد  یهلا  ياـهرفیک 

ناوتیمن تقیقح  رد  تسا و  نیناوق  ءارجا  یعامتجا و  تلادـع  هدـننک  نیمأت  نکر  نیمود  يویند  ياهرفیک  تازاجم و  نافلختم  تازاجم 
ءارجا دـناوتیم  هک  تسیدـحاو  لماع  نیـشیپ ، لماع  همیمـض  هب  تازاجم  هکلب  درمـش ، ياهناگادـج  نکر  ار  ناـفلختم  تازاـجم  عوضوم 

هب ار  نیناوق  ءارجا  هلأسم  دـناوتیم  هک  دراد  یـصاخ  هار  اهرفیک  تازاجم و  هلأـسم  رد  مالـسا  یلو  دـنک ، نیمـضت  یحوطـس  رد  ار  نیناوق 
ياههیبنت دیعبت و  نادنز و  و  لتق ، دننام  يویند  ياهرفیک  هب  اهنت  ار  نادرمتم  نافلاخم و  مالـسا  ًالوا ـ  اهرفیک  دروآرد . يرتلماک  تروص 

ددرگ ءارجا  هیرجم  هوق  هلیـسو  هب  دیاب  هک  يویند  ياهرفیک  1 ـ تسا . هدش  لئاق  رفیک  عون  ود  مرجم  يارب  هکلب  تسا  هدرکن  دیدهت  یندـب 
هب هک  تسا  هطقن  نیمه  رد  یهلا  نیناوـق  زاـیتما  يورخا . ياـهرفیک  2 ـ ندز . قالـش  لتاق و  صاصق  دزد ، تسد  ناتـشگنا  ندـیرب  لیبق  زا 

ینیوانع هب  مرجم  تسا  نکمم  تسا ، هدـش  لئاق  تسین  نآ  زا  يرارف  هراچ و  هک  يورخا  رفیک  هانگ  يارب  هدرکن و  افتکا  يویند  ياهرفیک 
نآ زا  ياهراچ  هک  تسا  هتـسشن  راکهنگ  نیمک  رد  نانچ  نآ  يورخا  ياـهرفیک  اـما  دـناهرب  ار  دوخ  يویند  ياـهرفیک  لاـگنچ  زا  دـناوتب 

لیدـبت یـشتآ  هب  زیخاتـسر  زور  رد  هاـنگ  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، هاـنگ  یعقاو  تروـص  و  لـمع ، مزـال  اـهرفیک ، نیا  زا  یخرب  هچ  تـسین 
ُخِْسنَتْسَن اّنُک  ّانِا  ِّقَْحلِاب  ْمُْکیَلَع  ُقِْطنَی  اُنباتِک  اذه  : » ددرگب هانگ  رود  تسین  نکمم  دشاب ، نمؤم  ریز  هیآ  دافم  هب  يدرف  رگا  یتسار  ددرگیم .
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ْنِم ُظِْفلَی  ام  [. » میتشونیم دیدرکیم  لمع  ار  هچنآ  ام  دیوگیم . نخـس  قح  هب  هک  تسا  ام  ياههتـشون  نیا  . ] 29/ هیثاج نُولَمْعَت .» ُْمْتنَک  ام 
[. تسا هدامآ  نآ  طبض  يارب  یبقارم  هک  نیا  رگم  دیوگیمن  نخس  . ] ق/18 دیتَع » بیقَر  ِْهیََدل  ّاِلا  ٍلوَق 

؟ دشابیم اراد  ار  يرشب  هعماج  يراذگنوناق  طیارش  تیحالص و  یصخش  هچ 
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خساپ

ار وا  طیارـش  ناوتب  فده  ندش  نیعم  وترپ  رد  ات  دـنک ؟ رپ  دـهاوخیم  ار  يألخ  هچ  تسیچ و  يراذـگدنوناق  زا  فدـه  دـید  دـیاب  الوصا 
لاـمک يوس  هب  ار  تادوجوم  عاونا  همه  هک  شنیرفآ  هاگتـسد  اـب  دـهاوخیم  راذـگنوناق  تفگ : دـیاب  لاـمجا  روـط  هب  تخاـس . صخـشم 
نیمأت وترپ  رد  و  دـنک ، يربهر  لامک  يوس  هب  ياهمانرب  میظنت  اب  ار  يرـشب  هعماـج  هدومن  یگنهاـمه  ناـسنا  صوصخ  هراـبرد  دـناشکیم 

هک اجنآ  زا  -1 دشاب : ریز  طیارش  دجاو  دیاب  يراذگنوناق  نینچ  نیا  ربانب  دزاس . مهارف  ار  اهنآ  یناور  یمسج و  تداعس  دارفا ، مامت  قوقح 
علطم و قیقد  روطب  يو ، یحور  یمـسج و  رارـسا  زومر و  همه  زا  دیاب  تسا ، رـشب  یناور  تداعـس  یمـسج و  ياهیدنمزاین  نیمأت  فدـه ،

عاضوا زا  کشزپ  هک  دوشیم  عقاو  دنمدوس  دیفم و  یتروص  رد  ددرگ ، میظنت  لماک  قیقد و  مه  هچ  ره  یبیبط  ره  هخسن  اریز  دشاب ، هاگآ 
نادـنچ تروص  نیا  ریغ  رد  و  دـنک ، میظنت  يو  یناور  طیارـش  رامیب و  جازم  عضو  قباطم  ار  هخـسن  دـشاب و  هاـگآ  ـالماک  راـمیب  لاوحا  و 

الماک اهناسنا  فطاوع  زیارغ و  زا  هدوب ، لماک  سانـش  هعماج  سانـش و  ناسنا  دـیاب  راذـگنوناق  رگید ، ترابع  هب  و  دوب . دـهاوخن  دـنمدوس 
هزیرغ مزاول  زا  هک  طیرفت  طارفا و  هنوگ  ره  زا  نوناق ، وترپ  رد  ات  دنک  يریگهزادنا  دیدحت و  قیقد  روط  هب  ار  اهنآ  تاساسحا  دـشاب ، هاگآ 

، دریگ رارق  هدافتـسا  دروـم  لاـمک ، يوـس  هب  هعماـج  يربـهر  قـیرط  رد  دـناوتیم  هک  یلوـصا  هیلک  زا  و  دـیامن ، يریگوـلج  تسا  یناـسنا 
یعامتجا و یگدنز  شنکاو  زا  و  دنک ، كرد  یبوخ  هب  ار  یعامتجا  يدرف و  دسافم  حلاصم و  و  دـشاب ، هتـشاد  یعیـسو  قیقد و  تاعالطا 
ییوجدوس و سح  ات  دشاب ، هتشادن  نوناق  نیودت  رد  یعفن  نیرتکچوک  دیاب  راذگنوناق  -2 دشاب . علطم  الماک  اهناسنا  طباور  لمعلا  سکع 

ناوتان عونمه ، حـلاصم  عفاـنم و  صیخـشت  زا  ار  وا  درواـین و  دوجو  هب  يو  لـقع  ناگدـید  ربارب  رد  یمیخـض  باـجح  تاذ » بح   » هزیرغ
بح  » و ییوجدوس »  » سح ریثأت  تحت  هاـگآ  دوخاـن  زاـب  دورب ، شیپ  فاـصنا  لدـع و  قبط  دـهاوخب  هچ  ره  تروص  نیا  رد  اریز  دزاـسن ؛
زرط تسوا . دیاقع  راکفا و  دولوم  هدییاز و  يرـشب  ره  لاعفا  لامعا و  -3 ددرگیم . فرحنم  لدع ، میقتسم » طارـص   » زا هدش و  عقاو  تاذ »

یبوخ هب  هک  یهورگ  دراد . میقتـسم  حـضاو و  رثا  ناسنا  يرواد  تیفیک  رد  یتح  تیلاعف  راک و  عون  باختنا  رد  اهداقتعا  هوحن  اهرکفت و 
رفنت زاربا  نآ  زا  دننادیم  دب  تشز و  ار  نآ  هک  يرگید  هورگ  سکع  رب  و  دنوریم ، نآ  لابند  هب  ناوارف  قوش  اب  دنراد ، نامیا  لمع  کی 

يراددوخ و هکنانچ  تسا ، فدـه  هب  نامیا  دولوم  هبناج  همه  يراکادـف  يزاـبناج و  دـنزرویم . باـنتجا  نآ  زا  یگدـنز  لوط  رد  هدومن 
مامت رد  تلادـع  شرتسگ  عامتجا ، کی  رد  ریگیپ  تاحالـصا  رظن  نیا  زا  دـشابیم . خـسار  داـقتعا  ناـمیا و  نادـقف  هناـشن  ینادرگ ، يور 

هک یلامک  يوس  هب  یناسنا ، هعماج  يربهر  هرخألاب  و  اـهیتشز ، اهیدـب و  عاونا  یقـالخا و  دـسافم  زا  يریگولج  یتلود ، یلم و  ياـهنامزاس 
هدومن يدـعت  لاعفا  لامعا و  بوچراهچ  زا  راذـگنوناق ، تبقارم  تراظن و  هک  ددرگیم  یلمع  یتروص  رد  تسا ، هدـش  هدـیرفآ  نآ  يارب 

رد هکلب  دـنکن ، افتکا  هعماج  لاعفا  لامعا و  نورب و  رهاظ و  حالـصا  هب  اهنت  رگید : ترابع  هب  و  دـشاب . زین  هعماج  قـالخا  راـکفا و  بقارم 
طیارش نیا  هک  مینیبب  میدرگرب و  نونکا  دیامن . ششوک  دنوشیم ، هدرمش  یلمع  عون  ره  همشچرس  هک  زین ، هعماج  راکفا  دیاقع و  حالـصا 
یـسانش ناسنا  دـشاب ، لماک  سانـش  ناسنا  راذـگنوناق  صخـش  هک  تسا  انب  رگا  تسا ؟ دوجوم  لماک  روط  هب  یماقم  هچ  یـسک و  هچ  رد 
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دیدپ دوجو ، تارذ  هدنزاس  هک  ییادخ  تسین . نآ  دوخ  هدنزاس  زا  رتهاگآ  یعونصم ، زومر  هب  سک  چیه  و  میرادن ؛ غارـس  ادخ  زا  رتلماک 
و راکـشآ ، ناهن و  ياهیدنمزاین  دوجو و  رارـسا  هب  دشابیم ، ناسنا  دوجو  فلتخم  تاعطق  هدنهد  بیکرت  و  رامـشیب ، ياهلولـس  هدـنروآ 
لـماک و عـالطا  دروخرب ، هنوگ  ره  شنکاو  و  دارفا ، طـباور  جـیاتن  زا  تسا و  فقاو  نارگید  زا  شیب  شیوخ ، عونـصم  دـسافم  حـلاصم و 

دیاـب زین  مود  طرـش  هراـبرد  درادـن . دوـجو  تاـیعقاو  وا و  ناـیم  یعناـم  باـجح و  عوـن  چـیه  تسا و  ناـیاپ  یب  وا  مـلع  اریز  دراد ، قـیقد 
هب تسا و  هتـساریپ  یهاوخ  دوخ  هزیرغ  اصوصخ  زیارغ و  عون  ره  زا  درادـن و  ام  عامتجا  رد  یعفن  هک  تسادـخ  اـهنت  تخاـس ، ناـشنرطاخ 

دنیبب ار  یناسنا  تاوهـش  مامت  هک  تسا  مزال  لک  لـقع  کـی  دروخب ، لـلم  درد  هب  هک  ینیناوق  نیرتهب  فشک  يارب  :» وسور كاژ  ناژ  لوق 
دشاب رضاح  یلو  دشابن  ام  هب  طوبرم  وا  تداعس  دسانـشب ، ار  نآ  الماک  یلو  دشاب  هتـشادن  ياهطبار  تعیبط  اب  دنکن ، سح  چیه  دوخ  یلو 

نرق رد  دنک و  تمدـخ  نرق  کی  رد  ینعی  ددرگ ، ینلع  نامز  رورم  هب  هک  دـیامن  افتکا  یتاراختفا  هب  هرخألاب  و  کمک ، ام  تداعـس  هب  هک 
سح زا  شیب  مک و  رـشب  دارفا  همه  دنروایب .» نوناق  مدرم  يارب  دیاب  دیاش و  هکنانچ  دـنناوتیم  ناربمایپ  طقف  نیاربانب ، دریگب . هجیتن  رگید 
هزیرغ نیا  لاـگنچ  زا  ار  دوـخ  هک  دـننک  شـشوک  یعـس و  هچ  ره  دـنرادروخرب و  تسا ، حیحـص  يراذـگنوناق  تفآ  هـک  یهاوـخ ، دوـخ 

انب رگا  دهدیم و  لیکـشت  زیارغ  تاساسحا و  نامه  ار  ناسنا  تیـصخش  زا  یمین  الوصا  دوب . دنهاوخ  نآ  راتفرگ  شیب  مک و  زاب  دنناهرب ،
يدعت فالتخا و  زورب  لماع  تروص ، نیا  رد  دزاس . دوبان  ار  دوخ  تیناسنا  زا  یمین  دیاب  دهدب  تسد  زا  ار  دوخ  تاساسحا  زیارغ و  دشاب 

حالصا و لماع  دناوتیم  هنوگچ  دراذگیم ) رثا  يو  راکفا  يور  رب  هاوخان  هاوخ  هک  ناسنا  شکرـس  تاساسحا  ینورد و  روعـش  زیارغ و  )
هک دـنک  توعد  يرما  هب  هک  میـسانشیمن  ار  یلماع  شنیرفآ  ناهج  رد   » ددرگ و عاـمتجا  رد  فاـصنا  لدـع و  يرارقرب  تاـفالتخا و  عفر 

دنـسریم یماقم  هب  یبهذم  حیحـص  ياهتیبرت  نادجو و  شرورپ  وترپ  رد  يدارفا  ای  درف  یهاگ  يرآ  دشاب .» نآ  دوخ  ندـش  دوبان  هب  رجنم 
رارق ریثأـت  تحت  ار  شکرـس  زیارغ  زا  يرایـسب  هک  ددرگیم  دـنمورین  يوق و  يردـق  هب  ناـنآ  یتـسود  ناـسنا  و  یهاوختلادـع »  » سح هک 
يور ناوت  یم  یعامتجا  ياهباسح  رد  ایآ  یلو  دنهاوخیم ، عامتجا  دوخ  يارب  ار  عامتجا  و  نآ ، دوخ  يارب  ار  فاصنا  لدع و  دنهدیم و 

هزاـجا تیلقا ، نینچ  کـی  هب  هک  تسا  موـلعم  اـجک  زا  هزاـت  داد ؟ رارق  يرواد  تواـضق و  كـالم  ار  نآ  درک و  هیکت  زیچاـن  تـیلقا  کـی 
نیا نخـس  لامجا  دوب ،  يراذگنوناق  موس  طرـش  هک  زیارغ و ...  راکفا و  لرتنک  ینورد و  لامعا  رب  تبقارم  هرابرد  دـنهدب ؟ يراذـگنوناق 

نطاـب و رب  هن  دراد ، تراـظن  لاـمعا  رب  طـقف  يرـشب ، نیناوق  اریز  تسین ، ریذـپ  ناـکما  ینامـسآ  نیناوق  وترپ  رد  زج  روـظنم  نیا  هک  تسا 
رگا هدوب و  دازآ  الماک  قالخا  دیاقع و  هرابرد  ینعی  نیناوق  ءاروام  رد  مدرم  درادن و  راکفا  هشیدـنا و  حالـصا  رد  یـشقن  زگره  و  نورد ،
مدرم ياهراک  همه  هکیتروص  رد  داد ؛ ینوناـق  شزرا  نآ  هب  ناوتیمن  درادـن  ارجا  نماـض  نوچ  دوش  عضو  تمـسق  نیا  يارب  ینوناـق  مه 

ياـهنامزاس ناـیم  زا  يرآ  تسا . بآ  رب  شقن  نطاـب  حالـصا  ياـهنم  یحالـصا  عوـن  ره  تساـهنآ و  ینورد  تاـساسحا  راـکفا و  هدـییاز 
دوجوب ناـنآ  تاـیحور  رد  یئاـهینوگرگد  دـنراذگب و  رثا  مدرم  دـیاقع  راـکفا و  يور  رب  دـنناوتیم  تیبرت  میلعت و  تاسـسؤم  یعاـمتجا ،

هلـسلس کی  زج  تاسـسؤم  نینچ  کی  هدزاب  اریز  تسا  زیچان  رایـسب  نطاب  رب  تبقارم  راکفا و  حالـصا  عوضوم  رد  نآ  ریثأـت  یلو  دـنروآ 
یحور و روما  يارب  نوناـق  عضو  و  تسین ، يزیچ  دوریمن  نوریب  شرافـس  هیـصوت و  دودـح  زا  هک  اهرانیمـس  اهـسنارفنک و  اـهینارنخس و 

رکف نینچ  دـیاب  امتح  هک  درک  لیمحت  مدرم  هب  سپـس  دومن  عضو  نوناق  تایحور  دـیاقع و  هرابرد  ناوتیمن  زگره  درادـن و  ینعم  راـکفا 
و هتـشادن ، ارجا  نماـض  نوناـق  نینچ  کـی  اریز  داد ، رفیک  دومن و  تازاـجم  ار  ناـنآ  فلخت  تروـص  رد  و  دـنوش ، دـقتعم  نینچ  دـننک و 
، نیا زا  هتـشذگ  درادـن . یتابثا  هار  عون  چـیه  فلخت  تروص  رد  و  دـشاب ، مدرم  راکفا  تاساسحا و  بقارم  دـناوتیمن  راذـگنوناق  صخش 
رد دـنهدیم و  لیکـشت  عاـمتجا  دارفا  نـیمه  زین  ار  نآ  نالوئـسم  دنتـسین و  ادـج  یعاـمتجا  ياههاگتــسد  ریاـس  زا  یگنهرف ، ياـهنامزاس 

رظن زا  ار  نارگید  دنناوتیم  هنوگچ  دنشاب ، هدشن  حالصا  ساسحا  رکف و  رظن  زا  هدوب و  انتعا  یب  یتاررقم  لوصا و  هب  اهنآ  دوخ  هکیتروص 
نامیا اب  تسخن  هجرد  رد  بهذم  تسا و  عفترم  الماک  ینید  ياهـشور  يارجا  تروص  رد  هصیقن  نیا  یلو  دنیامن ؟ حالـصا  هدیقع  رکف و 

، نمادکاپ موصعم و  ناراگومزآ  حلاص و  ناریفس  نتخیگنا  رب  اب  و  دراد ؛ راک  رس و  نانآ  قالخا  بیذهت  مدرم و  دیاقع  راکفا و  حالصا  و 
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يراذـگنوناق و رظن  زا  ناربماـیپ  تثعب  موزل  هک  تساـجنیا  دروآیم . دوـجو  هب  مدرم  قـالخا  دـیاقع و  راـکفا و  رد  یقیمع  ياـهینوگرگد 
قیمع و تاحالـصا  وترپ  رد  زج  فدـه  نیا  اریز  ددرگیم ؛ نشور  دـناهدش ، هدـیرفآ  نآ  يارب  هک  یلامک  يوس  هب  یناسنا  هعماج  يربهر 
، دـنکیمن نیمآت  ار  هدـش  دای  فدـه  ینوناق  ره  هک  اجنآ  زا  و  تسین ، ریذـپ  ناکما  میروآیم  ریبعت  نوناق  مان  هب  نآ  زا  اـم  هک  هبناـج  همه 

هدننک حالـصا  هک  ینامـسآ ، نیناوق  رد  زج  طیارـش  نیا  دشاب و  اراد  تفرگ ، رارق  یـسررب  دروم  هک  ار  هناگ  هس  طیارـش  نوناق  دیاب  راچان 
. درادن دوجو  رگید  ياج  رد  دشابیم ، لاعفا  لامعا و  بقارم  لاح  نیع  رد  قالخا و  دیاقع و 

؟ دراد دوجو  یسک  هچ  رد  طیارش  نیا  نآرق  رظن  زا  تسا و  هنوگچ  مالسا  رظن  زا  راذگنوناق  طیارش 

شسرپ

؟ دراد دوجو  یسک  هچ  رد  طیارش  نیا  نآرق  رظن  زا  تسا و  هنوگچ  مالسا  رظن  زا  راذگنوناق  طیارش 

خساپ

ًاعبط رشب ، هک  تسا  یکاح  اهنابایب ، اهلگنج و  رد  يدرف  یگدنز  نارود  ندش  هدیچرب  و  نیمز ، يور  رد  رـشب  یعامتجا  یگدنز  شرتسگ 
وا يارب  تاذ » بح   » تسا و هاوخدوخ »  » يدوجوم ناسنا  رگید ، یفرط  زا  دـیآ . قئاف  اهیراوشد  رب  يراکمه ، اب  ات  تسا  یگدـنز  ناـهاوخ 

، دهدیم رد  نت  یعامتجا  نیگنس  تاررقم  هب  يزور  مه  رگا  دروآرد و  شیوخ  راصحنا  رد  ار  زیچ  همه  دهاوخیم  يو  يزیرغ . رما  کی 
یتصرف هاگره  هکنیا  هاوگ  هب  تشادیمن  رب  تسد  یبلطراصحنا  زا  رشب  ًابلاغ  دوبن ، ترورض  نیا  رگا  تسا . يراچان  ترورـض و  رطاخ  هب 

يارب هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  بلطم  نیا  رب  نادنمـشناد  همه  تهج ، نیا  زا  دـیامنیمن . يراددوخ  نارگید  قوقح  ععیـضت  زا  دروآ  تسدـب 
رد اهناسنا  فئاظو  دارفا و  قوقح  نآ ، وترپ  رد  ات  تسا ، يرورض  حیحـص ) نیناوق  ، ) یـساسا حرط  یناسنا ، حیحـص  عامتجا  کی  لیکـشت 

دیاب نونکا  دهدیم . لیکشت  ار  یناسنا  عامتجا  کی  يانب  ریز  هک  تسا  یعامتجا  نیناوق  نامه  حرط  نیا  ددرگ . نشور  یعامتجا  یگدنز 
میظنت اب  ار  يرشب  هعماج  دهاوخیم  راذگنوناق  تفگ : دیاب  لامجا  روط  هب  دوش ؟ هتخیر  دیاب  یسک  هچ  هلیسو  هب  یلاع ، حرط  نیا  هک  دید 

یمـسج و تداعـس  نانآ  قوقح  نیمأت  دارفا و  فیاظو  نییعت  وترپ  رد  و  دـنک ، يربهر  لامک  يوس  هب  دوخ  یعامتجا  يدرف و  ياـههمانرب 
سانش ناسنا  دیاب  راذگ  نوناق  - 1 دشاب . اراد  ار  ریز  رد  هدش ، دای  طرـش  ود  راذگنوناق ، دیاب  تروص  نیا  رد  دزاس . مهارف  ار  اهنآ  یناور 

یمسج و رارسا  زومر و  همه  زا  راذگنوناق  دیاب  سپ  تسا ، رشب  یناور  یمـسج و  ياهیدنمزاین  نیمأت  يراذگنوناق ، زا  فده  رگا  دشاب .
لاوحا عاضوا و  زا  يو  هک  دوشیم ، لماک  قیقد و  یتروص  رد  کشزپ ، هخـسن  ناسب  راذگنوناق ، دـشاب . هاگآ  قیقد  روط  هب  ناسنا  یناور 

دیاـب راذـگنوناق  رگید ، تراـبع  هب  دـنک . مـیظنت  وا  یحور  طئارـش  راـمیب و  یجازم  عـضو  قباـطم  ار  هخـسن  دـشاب و  هاـگآ  ًـالماک  راـمیب 
روطب ار  زئارغ  تاساسحا و  دشاب و  هاگآ  اهناسنا  فطاوع  زئارغ و  زا  ات  دشاب ، یـسانشناسنا  دـشاب . یلماک  سانـشهعماج  یـسانشناسنا و 

شنکاو نانآ و  لامعا  دسافم  حـلاصم و  هعماج و  رد  دارفا  فئاظو  زا  ات  دـشاب ، سانـشهعماج  دـیامن . يربهر  و  دـنک ، يریگهزادـنا  لماک 
ظفح ینیب و  عقاو  يارب  دشاب . هتساریپ  یئوجدوس  عون  ره  زا  - 2 دشاب . علطم  یبوخ  هب  اهناسنا ، طباور  لمعلا  سکع  یعامتجا و  یگدنز 

« یهاوخدوخ  » هزیرغ دـشاب . هتـساریپ  نوناـق  نیودـت  رد  یئوـجدوس »  » و تاذ » بح   » عوـن ره  زا  راذـگنوناق ، تسا  مزـال  اـهناسنا  حـلاصم 
، دـشاب فـصنم  نیبعـقاو و  رگداد ، لداـع ، مه  دـنچ  ره  ناـسنا ، کـی  دروآیم . دـیدپ  راذـگنوناق  ناگدـید  ربارب  رد  یمیخـض  باـجح 
؟ تسا عمج  لماک  روط  هب  اجک  رد  طرش  ود  نیا  هک  مینیبب  نونکا  دریگیم . رارق  تاذبح »  » و یئوجدوس »  » سح ریثأت  تحت  هاگآدوخان 
و درادن . دوجو  لجوزع  يادخ  زا  رتلماک  یـسانشناسنا  دـشاب ، لماک  سانـشناسنا  راذـگنوناق ، صخـش  دـشاب  انب  رگا  هک  تسین  یکش 

الَا : » دیامرفیم هدرک و  هیکت  عوضوم  نیمه  يور  زین ، نآرق  دوخ  ًاقافتا  تسین . نآ  هدـنزاس  زا  رتهاگآ  دوخ ، عونـصم  زومر  هب  سک  چـیه 
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علطم ًالماک  تقلخ ، ارسا  زومر و  زا  هک  نیا  اب  دسانشیمن ؟ یبوخ  هب  ار  دوخ  هدیرفآ  وا  ایآ   ] 14/ کلم ریبْخلا » ُفیّطلا  وه  َقَلَخ و  ْنَم  ُمَْلعَی 
ُاعطق تسا ، ناسنا  دوجو  فلتخم  تاعطق  هدنهد  بیکرت  و  رامـشیب ، ياهلولـس  هدنرآ  دیدپ  دوجوم و  تارذ  هدنزاس  هک  یئادخ  تسا .]

و دارفا ، طباور  زا  هدرتسگ  ملع  رثا  رب  وا  تسا . هاگآ  نارگید  زا  شیب  دوخ ، عونـصم  دسافم  حـلاصم و  راکـشآ و  ناهن و  ياهیدـنمزاین  زا 
. دراد لماک  یهاگآ  تسا ، یناسنا  ره  ماـقم  هتـسیاش  هک  یقوقح  و  ددرگیم ، عاـمتجا  ماجـسنا  ۀـیام  هک  یفئاـظو  اهدـنویپ و  نیا  شنکاو 

یعفن هک  تسا  ادخ  اهنت  تسین . دوجوم  یماقم  چیه  رد  ادـخ  زج  دـشاب ، نوناق  عضو  رد  یئوجدوس  عون  ره  زا  یگتـساریپ  هک  مود ، طرش 
سح زا  شیب  مک و  رـشب ، دارفا  همه  هک  یلاح  رد  تسا ، هتـساریپ  یهاوخدوخ  هزیرغ  ًاـصوصخ  زئارغ  عون  ره  زا  و  درادـن ، اـم  عاـمتجا  رد 
هزیرغ نیا  لاگنچ  زا  ار  دوخ  هک  دننک  ششوک  یعس و  مه  دنچ  ره  و  دنرادروخرب . تسا - حیحص  يراذگنوناق  تفآ  هک   – یهاوخدوخ
تـسا مزال  لک  لقع  کی  دروخب ، للم  درد  هب  هک  نیناوق  نیرتهب  فشک  يارب  وسور :» كاژ  ناژ   » لوق هب  دـنوشیم . راتفرگ  زاب  دـنناهرب ،

وا تداعـس  دسانـشب ، ار  نآ  ًالماک  یلو  دشاب  هتـشادن  ياهطبار  تعیبط  اب  دـنکن ، سح  چـیه  دوخ  یلو  دـنیبب ، ار  یناسنا  تاوهـش  مامت  هک 
. ددرگ ینلع  نامز  رورم  هب  هک  دـیامن  افتکا  یتاراختفا  هب  هرخالاب  دـنک . کمک  ام  تداعـس  هب  هک  دـشاب  رـضاح  یلو  دـشابن  ام  هب  طوبرم 

راذگنوناق نخـس ، رگید  هب  ( 81/ هدازكریز همجرت  یعاـمتجا  داد  رارق   ) دریگب هجیتـن  رگید  نرق  رد  دـنک و  تمدـخ  نرق  کـی  رد  ینعی 
لقع ناگدید  ربارب  رد  یمیخـض  باجح  تاذبح ،»  » هزیرغ یئوجدوس و  سح  ات  دشاب ، هتـشادن  نوناق  نیودت  رد  یعفن  نیرتکچوک  دیاب 

لدع و قبط  دـهاوخب  مه  هچ  ره  تروص  نیا  رد  هک  اریز  دزاسن ، ناوتان  عون ، حـلاصم  عفانم و  صیخـشت  زا  ار  وا  هک  درواین  دوجو  هب  يو 
فرحنم لدـع ، میقتـسم » طارــص   » زا هدـش و  عـقاو  تاذبـح »  » و یئوـجدوس »  » سح ریثأـت  تـحت  هاـگآدوخان  زاـب  دورب ، شیپ  فاـصنا 

هتسد تروص  هب  ای  يدرف و  تروص  هب  ياهننقم  هوق  نآرق ، رظن  زا  تاهج ، نیا  يور  یمالـسا . تموکح  رد  يراذگنوناق  هوحن  ددرگیم .
دنتـسه یناسانـش  نوناق  یگمه  نادهتجم ، ناهیقف و  دننام  رگید  دارفا  و  درادن ، دوجو  هللا »  » زج یعراش  ادخ و  زج  يراذگنوناق  یعمج و 

، عیرشت نینقت و  هک  ددرگیم  تباث  ینشور  هب  نآرق  تایآ  یسررب  زا  دننکیم . نایب  ار  یهلا  نیناوق  ماکحا و  نیناوق ، عبانم  هب  عوجر  اب  هک 
رظن يأر و  درادن  قح  یـسک  و  تسین . ذفان  تجح و  یـسک ، قح  رد  سکچیه  رظن  يأر و  يدیحوت ، ماظن  رد  تسا . ادخ  هب  طوبرم  طقف 
مکح هب  يدـیحوت ،» ماـظن   » زادـنامشچ رد  دـیامن . توعد  نآ  يارجا  هب  رهق  روز و  هب  ار  مدرم  و  دـنک ، لـیمحت  هعماـج  درف و  رب  ار  دوـخ 

هناش ياههنادند  ناسب  ناسنا  هعماج  دارفا  فجن ،) ط  ، 4/272 هیقفلا ، هرضحی  نم ال  « ) هیساوس طشملا  نانساک  سانلا   » یمارگ ربمایپ  راتفگ 
درف ررض  ای  یهورگ و  هب  ای  درف  دوس  هب  یئاروش  ای  يدرف و  هک  درادن  یتلع  تهج  نیا  زا  درادن . يرترب  يرگید  رب  مادک  چیه  هک  دنتـسه 

یلجت رهظم  نیرتیلاع  يدـیحوت ، ماظن  زادـنامشچ  رد  دـنک . توعد  نآ  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  دـنک و  لـعج  ار  ینوناـق  رگید ، هورگ  اـی  و 
نوناق دـنناسکی ]. يواسم و  نوناق  قح و  ربارب  رد  مدرم  همه  « ] ءاوس قحلا  ماما  سانلا  : » دومرف (ص ) یمارگ ربماـیپ  هک  تسا  نیا  تاواـسم 

و دنشیدنیب ، نوناق  قوفام  ار  دوخ  یهورگ  هک  هناملاظ  ياهيدنبهقبط  اب  مالـسا  ددرگیم . ارجا  تازایتما  مامت  ياغلا  اب  دارفا ، مامت  هرابرد 
. تسا هدرک  هزرابم  هناتخسرس  دنریگب ، رارق  نوناق  ششوپ  رد  یهورگ 

؟ دراد یمالسا  نیناوق  اب  طابترا  رد  یشقن  هچ  شاداپ » »

شسرپ

؟ دراد یمالسا  نیناوق  اب  طابترا  رد  یشقن  هچ  شاداپ » »

خساپ

، تسا هدومن  يریدـقت  نایاش  کمک  نیناوق  ءارجا  عوضوم  هب  نآ  وترپ  رد  هدرک و  هجوت  شاداپ  عوضوم  هب  رفیک ، ددـعت  رب  هوالع  مالـسا 
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ياهفیظو نوناق  هب  لـمع  هک  دـنکیم  روصت  راذـگنوناق  اریز  تسا ، هدـشن  هتفرگ  رظنرد  یـشاداپ  نوناـق ، هب  لـماع  يارب  زورما  نیناوق  رد 
دارفا مامت  ایآ  یلو  تسا  یقطنم  بلطم  نیا  و  ددرگیم ، لماع  دـئاع  نآ  دوس  هک  یعامتجا  تلادـع  نیمأت  يارب  تسا  یعامتجا  یناسنا و 
نامه دنیوگیم  دوخ  اب  نانآ  دنرادن . راظتنا  ار  نآ  فالخ  تسا  اهنآ  هجوتم  نیناوق  رثکا  هک  مدرم  هدوت  ایآ  دننکیم ، كرد  ار  قطنم  نیا 

نهذ رد  ار  ألخ  نیا  تسا  هتـسناوت  اهتـشاداپ ، نییعت  اب  مالـسا  دـشاب . هتـشاد  یـشاداپ  زین  نوناـق  هب  لـماع  دـیاب  دراد  رفیک  فلخت  هک  روط 
تقد ریز  هیآ  نومـضم  رد  دـنیارگب . نیناوق  زا  يوریپ  تعاطا و  هب  و  دـنیوج ، يرود  ناهانگ  زا  راکدوخ  روط  هب  نانآ  ات  دـنک ، رپ  اههدوت 

َنِم يرَتْشا  َهللا  َّنِا  : » دهدیم شرورپ  ادخ  نیئآ  شرتسگ  ربارب  رد  ار  لام  ناج و  زا  تشذگ  یگدازآ و  حور  دارفا  رد  هنوگچ  هک  دیئامرفب 
رد ار  نامیا  اب  دارفا  لام  ناج و  دـنوادخ  . 111/ هبوت نُولَتُْقی » َو  َنُوُلتْقَیَف  َهللا  ِلیبَس  یف  َنُوِلتاـُقی  َۀَّنَْجلا  ْمَُهل  َّنَاـِب  ْمَُهلاْومَا  َو  ْمُهَـسُْفنَا  َنینِمْؤُْملا 

يارب نامیا ، اب  دارفا  زا  يرایسب  هزیگنا  دنوشیم . هتشک  دنـشکیم و  دننکیم ، داهج  ادخ  هار  رد  نانآ  تسا ، هدومن  يرادیرخ  تشهب  ربارب 
لماع نینچ  کی  زا  دیابن  زگره  دنکیم و  مازعا  فدـه  يوس  هب  ار  نانآ  هک  تسا  اهشاداپ  نیمه  لفاون ، ضئارف و  زا  معا  نیناوق  تیاعر 
رطاخ هب  هکلب  تسا ، هتفرگن  ناسکی  عیطم  شاداـپ  اـب  ار  فلختم  رفیک  زگره  عاـمتجا ، لد  رد  نوناـق  ذوفن  يارب  مالـسا  دومن . تلفغ  رثؤم 

َءاج ْنِم  : » دـیامرفیم هکنانچ  هدرک ، یفرعم  ربارب  هد  ار  کین  لمع  رب  شاداپ  هک  یلاح  رد  هداد  رارق  مرج  لداعم  ار  رفیک  تلادـع ، تیاعر 
ره دراد و  شاداپ  ربارب  هد  دـهد  ماجنا  کـین  راـک  سک  ره   ] هیآ 160 ماعنا  اهْلثِم » ّاِلا  يزُْجیالَف  ِۀَِئیَـسلِاب  اج  ْنَمَو  اِهلاثمَا  ُرْـشَع  ُهَلَف  ِۀَنَـسَْحلِاب 

.[ دنیبیم رفیک  فلخت ، رادقم  هب  دهد  ماجنا  یهانگ  سک 

؟ تسیچ نوناق )) )) و (( قوقح  )) میهافم یساسا  قرف 

شسرپ

؟ تسیچ نوناق )) )) و (( قوقح  )) میهافم یساسا  قرف 

خساپ

یتروص رد  ددرگیم , ود  ره  یقیقح  ینیوکت و  نیناوق  يرابتعا و  یعیرـشت و  نیناوق  لماش  هک  درادیماع  رایـسب  ياـنعم  نوناـق  هملک  - 1
, یقطنم یـضایر , نیناوق  همه  رب  ـالثم  دریگیمرب , رد  ار  يراـبتعا  یعیرـشت و  نیناوـق  طـقف  تسا و  رت  هنماد  مک  قوـقح  هملک  ياـنعم  هک 

راک هب  هژاو  ود  ره  تایعیرـشت  ورملق  رد  هتبلا  دـنیوگیمن . قوقخ  اهنآ  زا  کی  چـیه  هب  اـما  دوشیم  قـالطا  نوناـق  مسا  یبرجت  یفـسلف و 
ناطلس ای  مدرم  همه  ای  ادخ  دننام  مولعم _  نیعم و  عضاو  هک  ینیناوق  ینعی  دوشیم , هعوضوم  نیناوق  لماش  مه  قوقح  هژاو  - 2 دنوریم .

بادآ و لثم  تسا  هدرکن  عضو  ار  نآ  ینیعم  صخـش  یلو  دوشیم  تیاـعر  هعماـج  رد  هک  هعوضوم  ریغ  نیناوق  لـماش  مه  دراد و   ... و _
نوناـق موهفم  زا  هدرتـسگ  رظن , نیا  زا  قوقح  موهفم  نیا  رب  اـنب  دوریم . راـک  هب  هعوضوم  نیناوق  دروم  رد  طـقف  نوناـق  هملک  اـما  موـسر ,

رامش هب  يا  هعماج  ره  قوقح  عبانم  زا  یکی  هک  راک _  کی  ندادن  ماجنا  ای  نداد  ماجنا  رب  مدرم  یلمع  انب  رارمتـسا  يانعم  هب  فرع  تسا .
. دهدیم لیکشت  ار  عامتجا  کی  نیناوق  زا  یتمسق  هک  تفگ  ناوتیمن  یلو  تسا  هعماج  کی  قوقح  زا  یشخب  دوریم _ 

. دییامن فیرعت  ار  نآ  تسیچ  قح 

شسرپ

. دییامن فیرعت  ار  نآ  تسیچ  قح 
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خساپ

رد ینعی  دـشاب , هتـشاد  یغقاو  هشیر  تسا  نکمم  قـح  نیا  . دوـشیم عـضو  هیلع )  ) يرگید رب  ُهل )  ) یـسک رب  هک  يراـبتعا  تسا  يرما  قـح 
ماکحا همه  هک  میدـقتعم  اـم  هتبلا  تسین . ظوحلم  یعقاو  هشیر  مدـع  اـی  دوجو  یقوقح _  يراـبتعا و  موهفم  کـی  ناونع  هب  نآ _  موهفم 

رب رـصنع  هس  هب  فیرعت  نیا  رد  دـنوشیم . راـبتعا  دـسافم , حـلاصم و  ناـمه  ساـسا  رب  دنتـسه و  یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  ياراد  یعرش 
قح هک  یـسک  تسا . قح  قّلعتم  هچنآ  قحلا .) هیلع  نم   ) تسوا رب  قح  هک  یـسک  قحلا .) هل  نم   ) تسوا يارب  قح  هک  یـسک  میروـخیم :

نت و دـنچ  ای  هس  ای  ود  یهاگ  و  تسین , شیب  یکی  قح  بحاص  نز , هب  تبـسن  رهوش  قح  رد  هچنانچ  تسا , نت  کی  یهاـگ  تسوا  يارب 
قح بحاـص  اـساسا  یهاـگ  دـنراد و  هونعلا  حوتفم  یـضارا  هب  تبـسن  ناناملـسم  همه  هک  یقح  لـثم  تسا , هعماـج  کـی  دارفا  همه  یتح 

هنیباک هب  مئاق  تلود  يرابتعا  ناونع  هک  تسا  تسرد  دراد , تلود  هک  یقوقح  دننام  دراد  یقوقح  تیصخش  هکلب  تسین , یقیقح  صخش 
ناشبـصنم ماـقم و  ظاـحل  هب  هکلب  تسین , اـهنآ  صخـش  ظاـحل  هب  ناونع  نیا  نکل  تسارزو , تاـیه  تلود و  سییر  ینعی  نآ  ياـضعا  و 
هکیماگنه دننکیم و  هدافتسا  تلود  صاخ  قوقح  زا  دنیقاب  دوخ  بصانم  دوخ و  تاماقم  رد  هک  ینامز  ات  هنیباک  کی  ياضعا  دشابیم ,

دیدـج ياضعا  هب  ار  نآ  دـنهدیم و  تسد  زا  ار  صاـخ  قوقح  نآ  زا  يرادرب  هرهب  قح  دـنداد , تسد  زا   – یتلع ره  هب   – ار تاـماقم  نآ 
یهورگ زا  قوقح  نیا  اهنت  . دزاسیمن لاوز  رییغت و  شوختسد  ار  تلود  قوقح  هنیباک  ياضعا  دمآ  تفر و  هک  مینیبیم  دنراپسیم . هنیباک 

. یقیقح صاخـشا  هن  دنقح , بحاص  یقوقح  صاخـشا  تلود )) قوقح   )) رد هک  تسا  نآ  هناشن  دوخ  نیا  دـباییم ؛ لاقتنا  رگید  هورگ  هب 
زا قح  نیا  : )) دنیوگیم دـنربیم و  راک  هب  ار  تهج ))  )) ریبعت ام  ياهقف  دراد - یقوقح  تیـصخش  قح  بحاص  هک   – دراوم هنوگ  نیا  رد 

دجـسم نیا  دنیوگب : دـنوش و  لیاق  یقح  يدجـسم  يارب  هک  تسا  نکمم  ًالثم  تسین , ناسنا  ًالـصا  قح  يذ  زین  یهاگ  تسا )) تهج  نآ 
قداص زین  تسوا )) رب  قح  هک  یسک   )) هراب رد  نانخـس  نیمه  دوش . نآ  محازم  یـسک  دیابن  شفارطا  يرتم  دنچ  هلـصاف  ات  درادیمیرح و 

. تسا

؟ درادیمزاول هچ  قح 

شسرپ

؟ درادیمزاول هچ  قح 

خساپ

قح قلعتم  زا  دـناوتیم  دراد  قح  یـسک  اـی  يزیچ  هب  تبـسن  هک  یـسک  زا  يرو  هرهب  اـهنآ  نیرت  راکـشآ  زا  یکی  هک  دراد  زینیمزاول  قح 
زا عنام  دربیم  قح  قلعتم  زا  قح  بحاص  هک  یعفن  نوچ  دـنقح , مزاول  زا  زین  زایتما ))  )) و صاصتخا )) . )) دربب یعفن  دوش و  رو  هرهب  دوخ 

يرو هرهب  نیا  زا  نارگید  نوچ  دراد و  صاصتخا  قح  يذ  هب  روکذـم  عفن  هک  تفگ  ناوتیم  دـنربب . ار  هرهب  نآ  نارگید  هک  دوشیم  نآ 
. تسا هدرک  داجیا  قح  يذ  يارب  زایتما  یعون  قح  هک  تفگ  ناوتیم  تسا , نانآ  رب  قح  يذ  دوس  هب  قح  دنعونمم و 

؟ ریخ ای  دوشیم  مه  یعرش  يانعم  هب  فیلکت  لماش  نیا  دنراد و  مهاب  يا  هطبار  هچ  فیلکت  قح و 

شسرپ

؟ ریخ ای  دوشیم  مه  یعرش  يانعم  هب  فیلکت  لماش  نیا  دنراد و  مهاب  يا  هطبار  هچ  فیلکت  قح و 
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خساپ

تـسا نکمم  هتبلا  سکعلاب . تسا و  هدش  لعج  زین  یفیلکت  ًامتح  دوشیم  لعج  یقح  اج  ره  ینعی  دـنوشیم ؛ لعج  ًالباقتم  فیلکت  قح و 
يرایتخا قح  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  تسه . مه  يرگید  نآ  لعج  شا  همزال  لاـح  ره  هب  اـما  دریگب  قلعت  ود  نیا  زا  یکی  هب  حیرـص  لـعج 

يو قح  هک  دنراد  فیلکت  نارگید  یلو  دنکن  ای  دنکب  هدافتـسا  نآ  زا  دناوتیم  دراد  یقح  يدروم  رد  هک  یـسک  یمازلا ؛ فیلکت  تسا و 
فیاـظو لـماش  تسا و  رت  هدرتـسگ  یلیخ  یهقف - حالطـصا  هب   – فیکلت دـنرادن . يریزگ  زیرگ و  فـیلکت  نیا  زا  دنرامـشب و  مرتـحم  ار 
ناگدنب رب  ادخ  هک  یقح  تسین . ادخ  يارب  یقح  چیه  مزلتسم  ادخ  لباقم  رد  هدنب  فیلکت  هک  تسادیپ  دوشیم و  مه  ادخ  ربارب  ردیمدآ 

. یقوقح هن  تسا  یقالخایموهفم  دراد 

؟ تسیچ مالسا  هاگدید  زا  قح  هاگتساخ 

شسرپ

؟ تسیچ مالسا  هاگدید  زا  قح  هاگتساخ 

خساپ

رد دوشیم . عازتـنا  نآ  فدـه  لـعف و  نیب  طاـبترا  زا  دراد و  یقیقح  ياـه  هشیر  اـما  تسا  يراـبتعایموهفم  هچ  رگا  یلک , روـط  هب  قـح 
: مییوگیم تسا  یقالخا  ماظن  ییاهن  فده  يارب  يا  هلیسو  مکح  رد  مالسا  هاگدید  زا  یقوقح  ماظن  ییاهن  فده  مییوگیم : نآ  حیضوت 

دنک هدافتـسا  یهلا  بهاوم  همه  زا  هک  تشاد  قح  يو  دوب , رفن  کی  لامکتـسا  طقف  نایناهج  ناهج و  تقلخ  زا  لاعتم  يادخ  فدـه  رگا 
همه زا  هدافتـسا  قح  ناـگمه  دـیاب  سپ  درف , کـی  هن  تساـهناسنا  همه  یباـی  لاـمک  شنیرفآ  زا  فدـه  یلو  دـسرب ؛ روظنم  فدـه  هب  اـت 

محازت و دـنریگ  رب  هرهب  يدادادـخ  ياهتمعن  زا  دـنهاوخب  همه  هک  ینامز  لمع و  ماقم  رد  اما  دنـشاب . هتـشاد  ار  يونعم  يداـم و  ياـهتمعن 
هب هورگ  ای  درف  ره  ات  دباییم  ترورـض  اههورگ  دارفا و  يارب  دحوزرم  نییعت  اهمحازت  نتـشادرب  نایمزا  يارب  دیآیم و  دـیدپ  شکمـشک 

کی یمالـسا – هاگدید  زا   – قح هاگتـساخ  نیاربانب  دبای . ققحت  ماظن  نیرتهب  هک  دـنک  يرادرب  هرهب  یهلا  ياهتمعن  عومجم  زا  يا  هزادـنا 
رگید يوس  زا  دیرفآ و  مولعم  یفده  اب  ار  ناسنا  ناهج و  هک  تسادخ  اریز  دراد  طابترا  أدـبم ))  )) اب ییوس  زا  تسا ؛ یقیقح  روما  هلـسلس 

(( یهلا تمکح   )) اب ماجنا  رس  تسوا و  ياهششوک  اهـشالت و  همه  تیاغ  ناسنا و  یتسه  لزنم  نیرخآ  هک  ارچ  تسا , هتـسویپ  داعم ))  )) اب
نیرترب هک  دـننک  راـتفر  يا  هنوگ  هب  اـهناسنا  دوـش و  رارقرب  نسحا  ماـظن  دـیاب  یهلا  هغلاـب  تمکح  ياـضتقم  هب  هک  ور  نآ  زا  دراد  دـنویپ 

. دبای قّقحت  تالامک 

؟ دوشیم تابثا  ییاههار  هچ  زا  عازتنا و  هنوگچ  قح 

شسرپ

؟ دوشیم تابثا  ییاههار  هچ  زا  عازتنا و  هنوگچ  قح 

خساپ

یلعف طابترا  ییاهنت - هب   – لقع يددـعتم  دراوم  رد  اهتنم  دوشیم , عازتنا  فدـه  اـب  لـعف  طاـبترا  فدـه و  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هشیمه  قح 
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دنامیم و زجاع  طابترا  فشک  زا  رگید  دراوم  رد  و  هیلقع ) تالقتـسم   ) دنکیم قح  توبث  هب  مکح  دـنکیم و  كرد  ار  فدـه  اب  صاخ 
. دنکیم قح  تابثا  یحو 

؟ تسیچ هعماج  رد  یقوقح  دعاوق  قوقح و  دوجو  ترورض 

شسرپ

؟ تسیچ هعماج  رد  یقوقح  دعاوق  قوقح و  دوجو  ترورض 

خساپ

یعامتجا یگدنز  یلقع  ترورـض  فلا ) میریگیم : هرهب  یـساسا  همدـقم  ود  زا  هعماج , ره  رد  یقوقح  ماظن  دوجو  ترورـض  تابثا  يارب 
رگید نادنمـشیدنا  قوقح و  هفـسالف  یعاـمتجا و  ناـفوسلیف  ناـیم  رد  یعاـمتجا  یگدـنز  هعماـج و  شیادـیپ  ءاـشنم  باـب  رد  رـشب ؛ يارب 
لماع نآ ، رارمتسا  ماود و  رد  مه  هعماج و  شیادیپ  رد  مه  ام ,  داقتعا  هب  تسا . هتفریذپن  تروص  یقفاوت  هدرک و  زورب  یناوارف  تافالتخا 

، دراد لسع  ناروبنز  ای  اه  هنایروم  يارب  هک  ار  یترورـض  نآ  یعامتجا  یگدـنز  دـنا ؛ هتـشاد  ریثأت  مه  اب  ینالقع  لماع  يزیرغ و  یعیبط و 
هب ای  دـشاب  وا  تعیبط  ياضتقم  ای  یعامتجا  یگدـنز  دـنک و  یگدـنز  ییاهنت  هب  دـناوتن  ناسنا  هک  تسین  نانچ  ینعی  درادـن ؛ اـهناسنا  يارب 

یعامتجا یگدنز  هب  شیارگ  رد  يزیرغ  یعیبط و  لماوع  يرآ  دشابن . يو  رودقم  نآ  زا  بانتجا  هک  دشاب  هدیسر  ترورـض  زا  يا  هلحرم 
نوچ دنامن ؛ یقاب  ناسنا  باختنا  هدارا و  يدازآ  يارب  ییاج  هک  تسین  يدح  هب  ریثأت  نیا  اما  دنراد  ناوارف  ریثأت  یناسنا  هعماج  شیادـیپ  و 
ناونع هب   – یگدنز عون  نیا  باختنا  دراد ، تلاخد  يو  شنیزگ  رد  ینالقع  لماع  دنیزگیم و  رب  ار  یعمج  یگدـنز  دوخ  رایتخا  اب  ناسنا 

يدارفنا یگدـنز  رب  یعامتجا  یگدـنز  هک  دـنکیم  مکح  لقع  یتقو  دریگیم ؛ ياج  یقـالخا  ياهـشزرا  هریاد  رد  يراـیتخا - لـعف  کـی 
لعف طابترا  زا  یقالخا  یبوخ  ای  يدب  موهفم  اریز  دشاب ، هدرک  روظنم  ار  یتیاغ  دیاب  ًاعبط  تسا  دنمشزرا  بوخ و  نیا  رب  انب  دراد و  يرترب 

تیمک مه  سپ  تسا . دارفا )) رتشیب  هچ  ره  يارب  حلاصم  رتهب  هچ  ره  نیمأت   )) یعامتجا یگدنز  زا  اهناسنا  فده  دوشیم . عازتنا  تیاغ  اب 
دنناوتب دارفا  زا  یـضعب  رگا  دوشیمن و  لصاح  شحلاصم  همه  دنارذگب ، راگزور  ییاهنت  هب  ناسنا  رگا  تسا . هدش  هظحالم  تیفیک  مه  و 

هب رتشیب  هچ  ره  ناسنا  هک  نیا  يارب  سپ  تسین . رـسیم  ناگمه  يارب  راک  نیا  زاب  دـننک  لیـصحت  ناـشدوخ  ار  شیوخ  حـلاصم  زا  یـشخب 
هب درف ، ینورد  ياه  هتساوخ  هک  نانچ  یعامتجا ؛ یگدنز  رد  تافالتخا  دوجو  ب ) دشاب . هتـشاد  یعامتجا  یگدنز  دیاب  دسرب  دوخ  لامک 

دیدپ مه  هعماج  رد  محازت ، نیمه  ریظن  تسا ، یقالخا  ياهشزرا  شیادیپ  هاگتـساوخ  محازت ، نیمه  دننکیم و  محازت  مه  اب  ءاضرا  ماگنه 
؛ دـنوشیم رگیدـمه  محازم  ءاضرا  ماقم  رد   – تسا ناـنآ  يرطف  يزیرغ و  لاـیما  زا  هتـساخرب  هک   – دارفا ياـه  هتـساوخ  هک  ارچ  دـیآیم .
، یسک هچ  ئش  يالف  زا  هک  نیا  رد  فالتخا  دماجنایم ، فالتخا  هب  هاوخ  ان  هاوخ  دیآیم  شیپ  يدام  روما  زا  يریگ  هرهب  رد  هکیمحازت 
هچ ره  سک  ره  دوبنیمحازت و  رگا  يرآ  دوشیم . فیلکت  نییعت  قح و  تابثا  تافالتخا ، نیا  عفر  يارب  دنک و  هدافتـسا  هنوگچ  ردـقچ و 

يزاین دبایب  دـیوجب  ار  هچ  ره  سک  ره  هک  اجنآ  رد  اریز  تشادـن  ترورـض  یقوقح  فیلکت  قح و  قوقح و  دوجو  تفاییم ، تساوخیم 
ره تسه و  محازت  هک  ینامز  یلو  تسین ، تسا - زیچ  نآ  زا  نارگید  ندرک  مورحم  نآ  همزـال  هک   – یـسک هب  يزیچ  نداد  صاـصتخا  هب 
ای سک  هب  يزیچ  ره  دوش و  لامعا  ییاه  يدنبزرم  دـیاب  دریگب  هرهب  یئیـش  زا  دـناوتیم  رگید  ناسک  ای  سک  ندـنام  مورحم  اب  طقف  سک 

(. فیلکت  ) دنوش مزتلم  نآ  مزاول  هب  دنریذپب و  ار  صاصتخا  نآ  هک  دوش  هتساوخ  نارگید  زا  و  قح )  ) دبای صاصتخا  یناسک 

؟ تسیچ مادک  ره  عوضوم  دنمسق و  دنچ  ياراد  قوقح 
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شسرپ

؟ تسیچ مادک  ره  عوضوم  دنمسق و  دنچ  ياراد  قوقح 

خساپ

قوقح ییازج ، قوقح  ییاضق ، قوقح  یندم ، قوقح  یساسا ، قوقح  زا : دنترابع  بیترت  هب   – هک تسا  یساسا  شخب  شش  ياراد  قوقح 
لکـش یـساسا  قوقح  نییعت  زا  دـعب  هک   - يراذـگنوناق راد  تیحالـص  عجرم  زا  هعماج  هک  یعقوت  نیتسخن  لـلملا . نیب  قوقح  یـسایس و 

قوقح و نایب  لفکتم  هک  یقوقح  دعاوق  هعومجم  دـنک ، نییعت  ار  اههورگ  دارفا و  زا  کی  ره  فیلکت  قح و  هک  تسا  نیا  دراد  دریگیم -
قوقح دزرویم ؛ مامتها  تیانع و  یندم  نیناوق  عضو  هب  زیچ  ره  زا  لبق  راذگنوناق  دراد . مان  یندم )) قوقح   )) دنا هعماج  ياضعا  فیلاکت 

هب  – اههورگ دارفا و  فیلاکت  قوقح و  دش و  عضو  یندم  نیناوق  هک  نآ  زا  سپ  دیآیم . رامـش  هب  یندـم  قوقح  زا  یـشخب  مه  يداصتقا 
نأش ربتعم - ویمـسر  ناونع  هب  دارفا - فیلاکت  قوقح و  نییعت  قیداصم و  هب  روبزم  نیناوق  قیبطت  تشگ ، نیعم  رمالا - سفن  عقاو و  ناونع 

صاـصتخا تاررقم  هنوگ  نیا  هب  هک  قوقح  زا  يرگید  شخب  تسا . یتاررقم  ماـکحا و  دـنمزاین  هیئاـضق  هوق  دوخ  یلو  تسا  هیئاـضق  هوق 
داد و هلصیف  تافالتخا  هب  یـضاق  هک  نآ  زا  سپ  تسا ، مدرم  تافالتخا  ییاضق ، قوقح  عوضوم  دوشیم . هدیمان  ییاضق )) قوقح   )) دراد
، درک نینچ  یسک  رگا  دننک و  یچیپ  رس  یضاق  مکح  زا  هک  دنرادن  قح  کی  چیه  تشاد  مولعم  ار  نیمصاختم  زا  کی  ره  فیلکت  قح و 

شخب قوقح  رد  ور  نیا  زا  دنک ، نیعمار  تازاجم  رفیک و  فیک  ّمک و  هک  دوش  عضو  مه  ینیناوق  دیاب  نیا  رب  انب  ددرگیم . رفیک  قحتـسم 
هک دـسریم  نآ  يارجا  هب  تبون  یـضاق - طسوت   – تازاجم نییعت  زا  دـعب  ییازج .)) قوقح   )) ای يرفیک )) قوقح   )) مان هب  تسه  يرگید 

تیفیک دراذـگ . ارجا  عقوم  هب  دراد –  یگتـسب  هیرجم  هوق  هب  هک  اجنآ  ات  ار - یندـم  نیناوق  دـیاب  تلود  نینچمه  تسا . تلود  فیاظو  زا 
هک تسا  قوقح  زا  یـشخب  یـسایس )) قوـقح   )) سپ دوـشیم ، موـلعم  یـسایس )) قوـقح   )) رد هک  دـبلطیم  یتاررقم  ماـکحا و  زین  ءازجا 

عماوـج نیب  تاـطابترا  هک  میراد  زاـین  يرگید  تاررقم  هلـسلس  کـی  هب  ماـجنا  رـس  تسا . نآ  هب  طوـبرم  ياـهراک  تلود و  نآ  عوـضوم 
ماکحا اهماظن و  اب  اسب  هچ  هک  درامـشیم  ربتعم  ار  یقوقح  ماظن  کی  دوخ - نورد  رد  يا - هعماج  ره  دـهد ؛ رارق  شـشوپ  ریز  ار  فلتخم 
مداصت كاکطـصا و  رگیدـکی  اب  هعماج  دـنچ  ای  ود  حـلاصم  عفانم و  رگا  لاح  دـشاب ، هتـشاد  توافت  رگید  ياه  هعماـج  رد  ربتعم  یقوقح 

. دوشیم وگزاب  للملا )) نیب  قوقح   )) رد هک  تسه  یتاررقم  هب  زاین  لکشم ، لح  يارب  تفای 

؟ دوشیمیماکحا هچ  لماش  هچ و  ینعی  قوقح  ینابم 

شسرپ

؟ دوشیمیماکحا هچ  لماش  هچ و  ینعی  قوقح  ینابم 

خساپ

هجرد زا  رتمک و  یقوقح  ماظن  فدـه  تیلک  هجرد  زا  اهنآ  تیلک  هجرد  هک  یلک  دـعاوق  ماکحا و  هتـسد  کـی  زا  دـنترابع  قوقح  یناـبم 
کی هب  لمع  هکلب  دـبلطیمن  هعماج  زا  ار  یـصاخ  راتفر  دـعاوق  ماکحا و  نیا  زا  کـی  چـیه  تسا . رتشیب  یقوقح  هدـعاقو  مکح  ره  تیلک 

ماکحا و زا  هتسد  ره  هک  تفگ  ناوتیم  ور  نا  زا  دزاسیم . ققحم  هعماج  رد  ار  ینابم  نیا  زا  یکی  دافم  یقوقح , دعاوق  ماکحا و  زا  هتشر 
رب هک  تسا  یتحلـصم  قوقح , ینابم  زا  کی  ره  نخـس ؛ رگید  هب  قوقح , یناـبم  زا  یکی  يارب  تسا  يا  همدـقم  مکح  رد  یقوقح  دـعاوق 
هب ناوتیم  میئوگب , نخـسیمالسا  نویلوصا  ناـبز  هب  رگا  دوـشیم . بترتـم  یقوـقح  دـعاوق  ماـکحا و  زا  هتـسد  کـی  ياـضتقم  هب  لـمع 
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. درب راک  هب  ار  یقوقح )) ماکحا  ياهکالم   )) ریبعت قوقح )) ینابم  )) ياج

. دینک نایب  ار  حیحص  رظن  ثحب و  نیا  رد  توافتم  راظنا  تسیچ  نوناق  رابتعا  أشنم 

شسرپ

. دینک نایب  ار  حیحص  رظن  ثحب و  نیا  رد  توافتم  راظنا  تسیچ  نوناق  رابتعا  أشنم 

خساپ

يا هنوگ  ياراد  ار  قوقح  هورگ , کی  دندش ؛ میسقت  هدمع  هورگ  ود  هب  تسیچ , نوناق  رابتعا  أشنم  هک  هلأسم  نیا  ّلح  رد  قوقح  هفـسالف 
یهن رما و  عضو و  لعج و  هب  ار  نآ  ماوق  درادـن و  رواب  قوقح  يارب  ار  یتیعقاو  هنوگ  چـیه  رگید  هورگ  دـننادیم و  يرمـالا  سفن  تیعقاو 

هتـسیاش تسا و  طیرفت  طارفا و  فرط  ود  رد  روکذم  شیارگ  ود  ًارهاظ  تفریذـپ ؟ ناوتیم  ار  شیارگ  ود  نیا  زا  کی  مادـک  درادـنپیم .
یتح دـنراد و  لوبق  همه  اریز  تسا ، دودرم  دـننادیم  رابتعا  ءاشنا و  هب  ار  قوقح  ماوق  هک  یناـسک  نخـس  مییارگب . يا  هناـیم  دـح  هب  تسا 

ار قح  دنک و  تیاعر  ار  تلادع  بناج  ای  دریگب  رظن  رد  ار  هعماج  تحلـصم  دیاب  راذـگنوناق  هک  دـنراد  فارتعا  هناهاگآ - ان   – نانیا دوخ 
يایوگ یگمه  اهریبعت  لیبق  نیا  تفگ - ناوتیمن  قح  تلادـع و  تحلـصم و  زا  نخـس  هورگ , نیا  يانبم  قبط  رب  هک  نیا  اب  . – دراد ساـپ 

هب دراد ؛ دارفا  یگدـنز  رد  ینیوکت  یعقاو و  تاریثأت  تسا ، لـمع  دروم  راـبتعا و  لـحم  هعماـج  کـی  رد  هک  ینیناوق  هک  دـنا  تقیقح  نیا 
، نوناق نالف  دوشیم  هتفگ  هک  نیمه  ًاساسا  تسین . راکنا  لباق  ددرگیم  بترتم  یعامتجا  نیناوق  هب  لمع  رب  هک  يدب  ای  بوخ  راثا  یتسار 
رد یقیقحت  ینیوکت و  جـیاتن  نوناق  يارجا  رابتعا و  ًالوا  هک  تسا  نیا  يایوگ  ینـشور  هب  تسا ، دـنمدوس  اـی  روآ  ناـیز  هعماـج ، لاـح  هب 
هب ینوناق  ره  عضو  اب  فده  نیا  دشاب و  هعماج  دارفا  یعقاو  حلاصم  نیمأت  دـیاب  راذـگنوناق  فدـه  ًایناث  دراد و  اهناسنا  یعامتجا  یگدـنز 

رگید یخرب  دنوشیم و  دادملق  دنمدوس  عفان و  اهنیا  هک  دـنزاسیم  ققحم  یبوخ  هب  ار  روکذـم  فدـه  نیناوق  زا  یـضعب  دـیآیمن . تسد 
رگید هب  دنیآیم . رامش  هب  روآ  نایز  ّراض و  نیناوق ، لیبق  نیا  دنوشیم ، نآ  ققحت  هار  ّدس  یتح  ای  دننک  لیصحت  ار  فده  نآ  دنناوتیمن 
یعقاو حـلاصم  دـسافم و  ساسا  رب  دـیاب  یعامتجا  یقوقح و  نیناوق  تشاگنا  هیاـپ  یب  ضحم و  داد  رارق  کـی  ار  قوقح  ناوتیمن  نخس ،

دنوشیم و بوسحم  حیحص  تسرد و  اذل  دنا ، هدش  عضو  حلاصم  دسافم و  هب  مات  هّجوت  اب  نیناوق  زا  هتسد  کی  نایم ، نیا  رد  دوش . عضو 
، زین نیناوق  نایم  رد  سپ  دـنیآیم . رامـش  هب  طلغ  تسردان و  نیا  رب  اـنب  دـنا ، هدـش  میظنت  دـسافم  حـلاصم و  هب  اـنتعا  یب  رگید ، يا  هتـسد 
هب هک  تسا  ناسنا  ياهراک  زا  یـشخب  یهن  رما و  عضو و  لعج و  راـبتعا ، ءاـشنا و  هک  نیا  نخـس  هاـتوک  دراد . دوجو  تسرداـن  تسرد و 

، رت نشور  ترابع  هب  دوب . دـهاوخن  یندـش  لصاح  قوقح ، فدـه  دریگن  ماجنا  تاّیعقاو  ساسا  رب  رگا  دراد و  رظن  يرمالا  سفن  تایعقاو 
هب هرسکی  عضو ، ءاشنا و  باقن  ریز  رد  زاب  دوش ، نایب  مه  ضحم  ءاشنا  تروص  هب  نوناق  رگا  سپ  تسین . یهورگ  ای  درف  چیه  عبات  ماکحا 
ای میا , هتفریذـپ  تسبرد  ار  یهلا  ای  یلقع  ای  یعیبط  قوقح  نارادـفرط  دـیاقع  اـم  هک  دوشن  مّهوت  نانخـس  نیا  زا  دراد . رظن  ینیع  تاـیعقاو 

مهارف يرابتعا  میهافم  هتشر  کی  زا  یقوقح  ماظن  ره  نامگ ، یب  میا . هتسناد  لطاب  نب - ات  رس  زا   – ار یخیرات  یتسیوتیزپ و  بتاکم  دیاقع 
هدرک عضو  يرشب  قوف  ای  يرشب  یعضاو  هک  تسا  نایم  رد  يرابتعا  يروما  زا  نخـس  تسوگتفگ  یقوقح  ینوناق  هرابرد  اج  ره  دیآیم و 

تعیرـش رد  تسا  نکمم  زین  یهلا  ماکحا  ددرگ . اغلا  خسن و  شیوخ  تسد  هب  اسب  هچ  دراد و و  رابتعا  شیب –  ای  مک  یتدـم –  ات  تسا و 
دـسافم حـلاصم و  نوناق , کی  نتفای  رابتعا  زا  لبق  يا  هبترم  رد  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  اما  دوش . خـسن  تعیرـش  ناـمه  رد  یتح  يدـعب و 

مکح قوقح ) ینابم   ) ماکحا ياهکالم  ای  یعقاو  دسافم  حلاصم و  هک  تفگ  ناوتیم  مالسا , رخأتم  نویلوصا  ریبعت  هب  دراد و  توبث  یعقاو 
طـسوت دنوش و  ءاشنا  هک  ددرگیم  زاغآیماگنه  زا  ناشیلعف  تینوناق  دـنا و  هدیـسرن  تیعقاو  هلحرم  هب  زونه  هک  دـننوناق  ینعی  دـنا ؛ ینأش 
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هاتوک دوشیم . لدـب  ّزجنم  یلعف و  مکح  رب  سپـس  یئاشنا و  مکح  هب  ینأش  مکح  ماگنه  نآ  زا  دـسرب  مدرم  هب  ددرگ و  غالبا  يروآ  مایپ 
ذاختا قوقح –  نتـشادن  ای  نتـشاد  ینیوکت  هناوتـشپ  هلأسم  رد  دوخیمالـسا - یتدـیقع  ینابم  ساسا  رب  اـم  هک  یهاگدـید  هک , نآ  نخس 

نتم هن  دنقوقح , ینابم  تاّیعقاو  نآ  دراد و  يرمالا  سفن  تاّیعقاو  رد  هشیر  یلو  تسا  يرابتعا  همه  یقوقح  نیناوق  هک  تسا  نیا  مینکیم 
. قوقح

؟ تسیچ فورعم  یقلت  هس  رد  نوناق  تیعورشم  هاگتساخ 

شسرپ

؟ تسیچ فورعم  یقلت  هس  رد  نوناق  تیعورشم  هاگتساخ 

خساپ

؛ دننادیم یعقاو  ینیوکت و  نیناوق  هلـسلس  کی  فشاک  عقاو –  رد  ار -  راذگنوناق  دنلئاق و  يرمالا  سفن  یتیعقاو  قوقح  يارب  هک  یناسک 
, تسین یـسک  يوسزا  لعج  لباق  تسا و  نآ  یتاذ  نوناق , راـبتعا  هک  دـننکیم  رظن  راـهظا  نینچ  یلقع  اـی  یعیبط  قوقح  نارادـفرط  ینعی 

نیناوق تسا . هتفاین  رابتعا  سدیلقا , یتح  یناسک  ای  سک  بناج  زا  دراد و  یتاذ  رابتعا  یسدیلقا –  هسدنه  رد  یـسدنه –  نیناوق  هک  نانچ 
هنوگ ره  یهلا  قوقح  نارادـفرط  لـباقم , رد  تشادیم . راـبتعا  زاـب  درکیم  فـشک  رگا  مه  سدـیلقا  زا  ریغ  يرگید  سک  ره  ار  هسدـنه 
کی رب  مکاح  یقوقح  ماظن  سپ  دوشیم . یشان  ادخ  زا  یقوقح  نیناوق  رابتعا  دنیوگیم : هدرک , بلس  ار  یقوقح  نیناوق  زا  ار  یتاذ  رابتعا 

دـنهنیم و ادـخ  ياـج  هب  ار  مدرم  مه  یخیراـت  یققحت و  قوقح  هفـسالف  ددرگ . یهتنم  ادـخ  هب  هکدراد  راـبتا  یتروص  رد  طـقف  هعماـج ,
عضو دسافمو –  حلاصم  همه  تیاعر  اب  ینوناق –  رگا  دوشیم و  ربتعم  شریذپ  نامه  ببـس  هب  دنتفزیذپ , ار  ینوناق  مدرم  رگا  دنیوگیم :

نآ ّتیلوبقم  نیع   , نوناـق ّتیعورـشم  رت  نشور  ریبعت  هب   . تسا طـقاس  راـبتعا  هجرد  زا  یّلک  هب   , دـشابن قفاوم  مدرم  هتـساوخ  اـب  یلو  دوش 
. تسا

؟ تساجک کی  ره  رد  يراذگنوناق  عجرم  تسا و  مسق  دنچ  رب  قوقحیمالسا  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ تساجک کی  ره  رد  يراذگنوناق  عجرم  تسا و  مسق  دنچ  رب  قوقحیمالسا  هاگدید  زا 

خساپ

تباث و دبا  ات  ماکحا  هنوگ  نیا  تسا , هدمآ  ربتعم  تّنسای  باتک  نتم  رد  هک  ینیناوق  تسخن  تسا ؛ مسق  ود  رب  نیناوق  یمالسا , هاگدید  زا 
مالسا نید  تاّیرورـض  زایماکحا  نینچ  درادن . ار  اهنآ  رد  فّرـصت  ای  ارچ  نوچ و  نیرتکچوک  قح  سک  چیه  دوب و  دهاوخ  ریذپان  رییغت 

مـسق دـنا : مسق  ود  دوخ  نیناوق  نیا  ددرگیم . رب  یهلا  یعیرـشت  تّیبوبر  راکنا  هب  اریز  دوشیم  دادـترا  رفک و  بجوم  اهنآ  راـکنا  تسا و 
نییعت عیرـشت و  لاعتم  يادـخ  يوس  زا  هطـساوالب  هک  تسا  ینیناوق  رگید  مسق  تسا و  هدـش  عضو  لاعتم  دـنوادخ  يوس  زا  ًامیقتـسم  لوا 
مـسق تسا . هدومرف  اطعا  (ع ) نیموصعم ریاس  و  (ص ) مالـسایمارگ ربمایپ  هب  ار  اهنآ  عیرـشت  عضو و  قح  ناحبـس , دنوادخ  هکلب  دنا  هدشن 

, ام هقف  رد  دوشیم ؛ هدـیمان  یتموکح )) ماکحا  )) و (( یتیالو ماکحا  ((,)) هّیناطلـس ماکحا  )) ياـهمان هب  هک  تسا  ّتقوم  ییزج و  نیناوق  مود 
. تسا هدماین  تنـس  باتک و  نتم  رد  هک  دنک  عضو  ّصاخ , ینامز  هب  دودحم  یتاررقم  دراد  ّقح  موصعم - ریغ  ای  موصعم  یعرـش - مکاح 
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هچ رد  یتّدـم و  هچ  يارب  ینوناق و  هچ  هک  نیا  رایتخا  اـما  هدـش ؛ هداد  یعرـش  مکاـح  هب  هک  تسا  يا  هزاـجا  نذا و  نیمه  مالـسا  نتم  رد 
یلو تسین  دیدرت  کش و  ياج  ام - ياهقف  نیب  (ع -) موصعم ماما  هرابرد  هتبلا  تسا . عرش  مکاح  دوخ  تسد  هب  همه  دوش  عضو  يا  هقطنم 

هاگدـید اما  دروخیم  مشچ  هب  ییاهرظن  فالتخا  یناطلـس , ماـکحا  دراوم  دودـح و  نینچمه  هیقف - یلو  ینعی  موصعم - ریغ  ماـما  هراـبرد 
اهنآ رد  تلاخد  هک  يروما  زج  هب  مینادب - یعامتجا  روما  همه  لماش  هدرتسگ و  رایـسب  ار  هیقف  تیالو  هرتسگ  هنماد  هک , تسا  نآ  تسرد 

- . تسا موصعم  ماما  ياهیگژیو  زا 

؟ دنک لمع  نآ  هب  ودرامشب  ربتعم  ار  ینوناق  ناسنا  هک  درادیمازتلا  هچ  ًاساسا 

شسرپ

؟ دنک لمع  نآ  هب  ودرامشب  ربتعم  ار  ینوناق  ناسنا  هک  درادیمازتلا  هچ  ًاساسا 

خساپ

لقع ود  ياراد  ناسنا  هک  تسا  نیا  لوا  نکر  دراد : هیکت  یلـصا  نکر  ود  رب  ام ، نخـس  تسا  هناگادـج  یهاگدـید  اجنیا ، رد  ام  هاگدـید 
يرظن ماکحا  زا  لقع  یلمع  ماکحا  درادن . دوجو  یلمع  تایهیدب  هتـشر  کی  يرظن  تایهیدب  رانک  رد  نیا ، رب  انب  تسین و  یلمع  يرظن و 

هب دیاب  یهیدب  ریغ  يرظن  ماکحا  دننامه  دنا و  یهیدب  ریغ  یگمه  لقع ، یلمع  ماکحا  دراد و  نآ  رد  هشیر  هکلب  تسین  لقتسم  ادج و  نآ 
ار يروـما  ناـسنا  هک  نآ  يارب  تسا . قرف  هزیگنا  تخانـش و  ناـیم  هک  نیا  مود  نکر  دـنوش . یهتنم  یهیدـب  يرظن  ماـکحا  زا  يا  هلـسلس 
نآ تسخن  میزرویم : دیکأت  همدقم  ود  رب  اجنیا  رد  هک  تسا  مزال  یتامدقم  دشاب  اهنآ  رد  وا  لامک  تداعس و  حالـص ، ریخ ، هک  دنیزگرب 

ققحت يارب  سپ  دـشاب . هتـشاد  يا  هزیگنا  روـما  نیا  هب  لـمع  يارب  هک ، نآ  مود  دسانـشب و  ار  دوـخ  لاـمک  تداعـس و  حالـص ، ریخ ، هک ،
كّرحم روتوم  دننامه  تبغر  لیبموتا و  غارچ  دننامه  ملع  دراد ؛ ترورـض  مه  هزیگنا  تبغر و  تخانـش ، ملع و  زا  ریغ  رایتخا ، باختنا و 
يرایسب رد   – دنکیمن تیافک  نآ  هب  ندرک  لمع  يارب  ادخ  مکح  ای  لقع  مکح  زا  یفاک  تخانش  یهاگآ و  فرـص  نیا  رب  انب  تسا . نآ 

مضنم تخانـش  یهاگآ و  هب  هزیگنا ))  )) دیاب هکلب  دوشیمن -. لمع  نادب  یلو  تسا  مولعم  یبوخ  هب  ادخ  ای  لقع  ای  نوناق  مکح  دراوم  زا 
دیاب تخانـش  هراب  رد  تفگ . نخـس  هناگادـج  دـیاب  هزیگنا  تخانـش و  زا  کی  ره  هراـبرد  لاـح  ره  هب  دـیآ . مهارف  لـمع  هنیمز  اـت  ددرگ 

رد هک  يرامـش  یب  ياهتخانـش  دنـشاب . هدمآ  دیدپ  شدوخ  نورد  رد  هک  دـننکیم  ریتأت  ناسنا  يرایتخا  لعف  رد  ییاهتخانـش  طقف  مییوگب ،
هنوگ ره  , نخـس رگید  هب  . دنرادن وا  يرایتخا  ياهراک  رد  يریثأت  چیه  , دنا هدمآ  لصاح  وا  زج  يرگید  تادوجوم  يارب  وا و  دوجو  نوریب 
يرما هرابرد ي  رگا  - ادـخ یّتح  -و  وا زج  يرگید  دوجوم  ره  ددرگ و  لـصاح  ناـسنا  لـقع  يارب  دـیاب  - يرظن هچ  یلمع و  هچ  - یتخاـنش
تـسد كاردا  نآ  هب  شدوخ  لقع  رگا  طقف  ؛ دـش دـهاوخن  ریثأت  أشنم  ناسنا  يرایتخا  لعف  رد  وا  نایب  , دـنک نایب  ار  نآ  هتـشاد و  یتخاـنش 

يربنامرف بوجو  دنکیم  كرد  ناسنا  لقع  ار  ادخ  دوجو  هک  هنوگ  نامه  سپ  . دش دـهاوخ  عقاو  نآ  ریثأت  تحت  شیرایتخا  ياهراک  , دـبای
دیاب تسا ، نآ  تهج  رد  تحلصم و  قفاوم  لمع  کی  هک  تفایرد  ناسنا  لقع  هک  نآ  زا  سپ  هزیگنا ؛ اما  دبای . رد  لقع  نامه  زین  ار  وا  زا 
دیاب دیآ ؛ دیدپ  شدوخ  نورد  رد  وا و  يارب  دیاب  زین  هزیگنا  نیا  دنک . راتفر  لقع  مکح  كاردا و  ياضتقم  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  يا  هزیگنا 
ياـه هخاـش  لـیم ، نیا  هتبلا  دـنک . مادـقا  راـک  نآ  هب  اـت  دـشاب  هتـشاد  شدوخ  حالـص  ریخ و  يوس  هب  شیوـخ  نطاـب  رد  يرطف  یـشیارگ 
نورد رد  درادیم  او  يرایتخا  يراک  هب  ار  ناسنا  هچ  نآ  هک ، نآ  نخس  هاتوک  دریذپیم . رثا  ناسنا  ریغتم  ياهتخانـش  زا  دراد و  نوگانوگ 

يرطف و یلیم  دنک و  ریثأت  شراتفر  رد  ات  دوش  كاردا  ناسنا  دوخ  لقع  طسوت  دـیاب  یلمع  روما  حـبق  نسح و  . دراد هشیر  شدوخ  نطاب  و 
هب تبسن  یتبغر  لیم و  چیه  رگا  دنک ؛ لمع  دوش و  هتخیگنا  رب  نآ  يوس  هب  ات  دشاب  هتـشاد  تداعـس  حالـص و  ریخ و  هب  ینورد  یـشیارگ 
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هزیگنا دنـشاب . هتـشاد  تبغر  لیم و  راک  نآ  هب  نایناهج  همه  دـنچ  ره  دزادرپیمن ، راک  نآ  هب  زگره  دـشابن ، صخـش  رد  يرایتخا  يراـک 
عبنم ود  زا  دنهدیم  لکـش  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  هب  هک  یلماوع  همه  سپ  ینوریب . یجراخ و  هن  دـشاب ، يرطف  یتاذ و  دـیاب  صخـش  راتفر 

ناسنا نورد  رد  لاعتم  يادـخ  ار  لیم  نآ  لقع و  نیا  رگید ، يوس  زا  اـما  يرطف . لـیم  لـقع و  دـنریگیم : همـشچرس  شدوخ  یتاذ  نورد 
، دوشیم یهتنم  ادخ  هب  روما  همه  ظاحل  نیدب  نیا ، رب  انب  دندرگیم . زاب  لاعتم  دـنوادخ  هب  زین  تالامک  اهـشزرا و  نینچمه  تسا و  هداهن 

. تساهناسنا همه  رب  يو  تعاط  بوجو  یضتقم  ادخ  ّتیبوبر  تفص  هجیتن  رد 

داد و رارق  هب  یقوقح  تاررقم  ماکحا و  ماوق  هک  دنرواب  نیا  رب  اهنآ  ناگدنزاس  دنتسین و  یقیقح  هناوتـشپ  ياراد  هک  یقوقح  ياهماظن  نآ 
رب ینتبم  ار  یقوقح  تاررقم  ماکحا و  همه  دوخ  یهلا  یقوقح  ماظن  رد  هک  ام  یلو  دنیوج  دوس  يرابتعا  میهافم  زا  دـنراد  قح  تسا  رابتعا 

مینادیم تایعقاو 

شسرپ

داد و رارق  هب  یقوقح  تاررقم  ماکحا و  ماوق  هک  دنرواب  نیا  رب  اهنآ  ناگدنزاس  دنتسین و  یقیقح  هناوتـشپ  ياراد  هک  یقوقح  ياهماظن  نآ 
رب ینتبم  ار  یقوقح  تاررقم  ماکحا و  همه  دوخ  یهلا  یقوقح  ماظن  رد  هک  ام  یلو  دنیوج  دوس  يرابتعا  میهافم  زا  دـنراد  قح  تسا  رابتعا 

؟ مینک نایب  یقیقح  يایاضق  تروص  هب  ار  ماکحا  تسین  رتهب  ایآ  مینک ؟ يرادرب  هرهب  يرابتعا  میهافم  زا  ارچ  مینادیم  تایعقاو 

خساپ

اهنآ و تالومحم  یهاگ  دـنا و  يرابتعا  میهافم  ایاضق  تاعوضوم  یهاـگ  قوقح ، رد  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  ههبـش  نیا  لـح  يارب 
يرگید يرابتعا  موهفم  ره  ای  تموکح و  تسایر ، تّیجوز ، تّیکلام ، هراب  رد  یهاگ  ًالثم  دـنا . یهن  اـی  رما  لکـش  هب  اـیاضق  دوخ  یهاـگ 

رب ار  عونمم  زیاـج و  مارح ، بجاو ، دـننامیمیهافم : یهاـگ  میزاـسیم و  ییاـیاضق  تاـعوضوم  ار  میهاـفم  هنوگ  نیا  مییوـگیم و  نخس 
یخـساپ شخب  هس  نیا  زا  کی  ره  دـینکم )) يدزد   )) و دـیهدب )) تاکز  : )) هک مینکیم  یهن  رما و  یهاگ  مینکیم و  لـمح  یتاـعوضوم 

موهفم هنوـمن ، ناوـنع  هب  تسا . مهاـفت  تلوهـس  اـیاضق - تاـعوضوم  ناوـنع  هب   – يراـبتعا میهاـفم  ندرب  راـک  هب  هزیگنا  دراد : هناگادـج 
هتفرگ یقیقح  ییوگلا  زا  يرابتعا  میهافم  همه  دـننام  تسا و  يرابتعایموهفم  یقوقح - حالطـصا  رد   – هک مینزیم  لاثم  ار  ّتیکلاـم )) ))

 – نوناق بوچ  راچ  رد  دراد  قح  یلع  دراد و  صاصتخا  یلع  هب  باتک  نیا  : )) دـنیوگب هک  نیا  ياج  هب  مهافت  تلوهـس  يارب  تسا . هدـش 
دنناـم یعرـش  عناوم  دوجو  تروص  رد  رگم  دراد ، زاـب  نآ  رد  فرـصت  زا  ار  نارگید  دـنک و  يرادرب  هرهب  نآ  زا  دـهاوخب - هک  هنوـگ  ره 

هلمج نامه  دافم  هک  لاح  نیع  رد  ریخا ، هاتوک  هلمج  هک  تسادـیپ  هتفگان  تسا .)) باتک  نیا  کـلام  یلع  : )) دـنیوگیم سـالفا )) مکح 
راک هب  یقوقح  يایاضق  تالوصحم  ناونع  هب  هک  يرابتعا  میهاـفم  نآ  اـما  و  دـنکیم . رتناـسآ  رایـسب  زین  ار  مهاـفت  میهفت و  دراد ، ار  دـنلب 
نیا تسا )) بجاو  دزد  تسد  ندیرب  : )) دوشیم هتفگ  یتقو  ًالثم  دنشابیم ، تلع  هب  تبـسن  لولعم  سایقلاب  ترورـض  زا  یکاح  دنوریم 

تسد ندیرب  نیب  ینعی  دنکیم ؛)) يریگشیپ  جرم  جره و  عوقو  مدرم و  لاوما  هب  تنایخ  زا  دزد  تسد  ندیرب   )) هک تسانعم  نیا  هب  مکح 
هعماـج دارفا  یلاـم  نیمأـت  اـت  تلع )  ) دـیرب ار  دزد  تسد  دـیاب  سپ  تسا ؛ رارقرب  یلولعم  یّلع و  طاـبترا  هعماـج  دارفا  یلاـم  تینما  دزد و 

نیا لاؤس  دوشیم . رداص  یهن  رما و  تروص  هب  ییاشنا  هلمج  کی  بلاق  رد  ًاعومجم  یقوقح  هیـضق  کـی  یهاـگ  لولعم .)  ) دوش لـصاح 
؛ ًایناث دراد . یقوقح  یعامتجا و  نیناوق  هب  مربم  زاین  دوخ  ياـقب  ثودـح و  يارب  هعماـج  ًـالوا ؛ دـننکیم ؟ یهن  رما و  اـهناسنا  ارچ  هک  تسا 

نانچ هک  دنوش  قفوم  مه  یناسک  رگا  ًاثلاث ؛ تسین . یسک  ره  راک  دشاب  مدرم  يورخا  يویند و  تداعس  نماض  هکیماکحا  نیناوق و  نییعت 
راـک هب  ار  روبزم  نیناوق  تبغر  اـضر و  اـب  اـت  دـنهد  ناـشن  مدرم  هدوت  هب  ار  نیناوق  نآ  یبوخ  تّیبولطم و  دـناوتیمن  دـننک ، نییعت  ینیناوق 

زا یلک  هب  تحلـصم  هنرگو  دوش  نیعم  اهنآ  زا  یکی  دـیاب  هک  تسه  یفلتخم  ياههار  تحلـصم  کـی  نیمأـت  يارب  یهاـگ  ًاـعبار ؛ دـندنب .
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هلمج لکـش  رد  هن   – دـنوش رداـص  مازلا  فیلکت و  یهن و  رما و  لکـش  هب  یقوقح  یعاـمتجا و  نیناوـق  دـیاب  نیا ، Ș انب   љȘ یم تسد 
زا اه  تحلـصم  زا  کی  چـیه  ناسنیدـب  و  ددرگ ، نیعم  یکی  ربارب ، هار  دـنچ  نایم  زا  مه  دـنامن و  ارچ  نوچ و  ياـج  مه  اـت  يربخ - ياـه 

. دورن تسد 

لباق هنوگچ  ود  نیا  تسا . هدش  هدرمـش  قوقح  عبانم  زا  یکی  مه  لقع  رگید  يوس  زا  تسادخ و  نآ  زا  طقف  مکح  ینید  قوقح  رد  ییوس  زا 
؟ دنا عمج 

شسرپ

هنوگچ ود  نیا  تسا . هدش  هدرمـش  قوقح  عبانم  زا  یکی  مه  لقع  رگید  يوس  زا  تسادـخ و  نآ  زا  طقف  مکح  ینید  قوقح  رد  ییوس  زا 
؟ دنا عمج  لباق 

خساپ

لاعتم يادـخ  دـنامیم  ناوتان  روما  يرایـسب  كاردا  زا  تسا و  صقانیمدآ  لقع  نوچ  ینعی  تسا ؛ لقع  مکح  هب  داـشرا  یعرـش  ماـکحا 
دسافم حلاصم و  دنامهفیم و  وا  هب  یعرش  ماکحا  غالبا  یحو و  هار  زا  دبای ، رد  دناوتیمن  لقع  کمک  هب  ناسنا  ار  هچنآ  دنکیم و  فطل 

وا کمک  هب  یحو  اـی  دـنکیم  كاردا  لـماک ، روط  هب  ار  يا  هدـسفم  اـی  تحلـصم  لـقع  اـج  ره  رگید ، يوس  زا  دـهدیم . ناـشن  وا  هب  ار 
اب ای  ًالقتـسم  لقع ، ینعی  تسا ؛ هدـش  فشک  یهلا )) یعیرـشت  هدارا   )) تقیقح رد  دـهدیم ، ناـشن  ار  يا  هدـسفم  اـی  تحلـصم  دـیآیم و 

ناوارف تیمهایمالـسا  شنیب  هاگدـید  زا  هتکن  نیا  و  دوشیم . نومنهر  لاعتم  دـنوادخ  نامرف  تساوخ و  هب  ار  ام  یحو  زا  نتفرگ  کـمک 
هقف ّهلدا  قوقح و  عبانم  زا  یکی  ار  لقع  رگا  دوشیم و  بوسحم  یهلا  نوناق  فشاک  لقع  مالسا ، یقوقح  ماظن  رد  تهج ، نیمه  هب  دراد .

نآ زا  يرگید  لاعتم و  يادخ  نآ  زا  یکی  دراد ؛ دوجو  ماکحا  هتسد  ود  یمالـسا ، هقف  قوقح و  رد  هک  تسین  انعم  نیا  هب  دننکیم  دادملق 
هک دراد  رابتعا  ور  نآ  زا  اهنت  هکلب  تسین ، شزرا  دجاو  ًالقتـسم  مه  لقع  مکح  تسا . ربتعم  ادخ  مکح  طقفیمالـسا  ماظن  رد  هکلب  لقع ،

. تسا لاعتم  دنوادخ  نامرف  یعرش و  مکح  رگناشن 

؟ دراد دوجو  رتربیماقم  طسوت  ماکحا  تاررقم و  عضو  ربیموزل  هچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  رتربیماقم  طسوت  ماکحا  تاررقم و  عضو  ربیموزل  هچ 

خساپ

ًالماک یعامتجا  ياهیگتـسبمه  دوش و  ظفح  هعماج  دوجو  ًالوا  دـیاب  دوخ ، یقیقح  يونعم و  تالامک  هب  هعماـج  کـی  دارفا  ندیـسر  يارب 
نامه زا  دـیاب  روظنم ، ود  نیا  ققحت  يارب  دـشاب . يونعم  تفرـشیپ  لامکتـسا و  تهج  رد  دارفا  یعامتجا  ياهراتفر  ًایناث  دـنامب و  ظوفحم 

، اه هد  تشذـگ  زا  سپ  ات  تسـشن  راظتنا  هب  ناوتیمن  دوش . عقاو  لـمع  دروم  اـت  ددرگ  عضو  یتاررقم  ماـکحا و  هعماـج ، شیادـیپ  زاـغآ 
دیابن ار  مادک  دننکب و  دیاب  ار  ییاهراک  هچ  هک  دنبایرد  دنـسرب و  یلقع  يرکف و  غولب  دشر و  هب  هعماج  دارفا  همه  لاس ، نارازه  اهدـص و 

دادعتسا زا  دارفا  یضعب  هک  ًاصوصخم  دنسرب ، بولطم  یلقع  غولب  هب  هعماج  ياضعا  همه  هک  دیسر  دهاوخن  ینامز  نانچ  اریز  دنهد . ماجنا 
ار زاین  دروم  ياهـشناد  هک  دنباییمن  یلاجم  تصرف و  یتشیعم  روما  یگدنز و  ياهراک  ببـس  هب  مه  نارگید  دـنرادروخربیمک . ینالقع 
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کی لکـشت  تسخن  زور  نامه  زا  رگا  نیا ، زا  هتـشذگ  دزادرپب . لمأت  رکفت و  هب  یقوقح  یعامتجا و  روما  هراـبرد  هاـگنآ  دـننک و  بسک 
شناد هن  اهناسنا  رگید  يوس  زا  دیشاپ . دهاوخ  مه  زا  هتفر و  یهابت  هب  ور  هعماج  دشاب ، هتشادن  دوجو  يرورـض  تاررقم  ماکحا و  هعماج ،

ياهشهاوخ زا  هن  دنراد و  هدسفم  عفد  تحلصم و  بلج  ياه  هویش  يورخا و  يویند و  یعقاو  دسافم  حلاصم و  هب  تبسن  یفاک  تخانـش  و 
اطخ راچد  مه  یقوقح  یعامتجا و  تاررقم  نیناوق و  یگدنز و  مسر  هار و  نییعت  رد  نیا ، رب  انب  دنیلاخ . اجب  ان  ياهضغب  ّبح و  یناسفن و 

یقوقح تاررقم  نیناوق و  نینچمه  دـنرادب . مدـقم  نارگید  یعامتجا  حـلاصم  رب  ار  دوخ  یـصخش  عفانم  اسب  هچ  مه  دـنوشیم و  شزغل  و 
، دنوش وگزاب  دنتـسه  اهنآ  رب  بترتم  جـیاتن  یعامتجا و  لاعفا  نایم  یلولعم  یّلع و  تاطابترا  رگنایب  هک  يربخ  ياه  هلمج  لکـش  هب  دـیابن 

يا هراچ  هک  دننک  ساسحا  دنوش و  هداد  قوس  لمع  تعاطا و  هب  مدرم  ات  دـندرگ  نایب  فیلکت  مازلا و  یهن و  رما و  تروص  هب  دـیاب  هکلب 
یعون دـیاب  راچان  هب  تسا  نینچ  نوچ  دـنرادن و  راـبتعا  ءاـشنا و  یهن و  رما و  زج  يا  هراـچ  راذـگنوناق  سپ  دـنرادن . مازتلا  تعاـطا و  زج 

رما کی  ندوب  ریما  تیرمآ و  هک  تسا  تسرد  دنهن ، ندرگ  ار  وا  نامرف  نارگید  ات  دشاب  هتـشاد  هعماج  دارفا  ریاس  هب  تبـسن  ّولع  يرترب و 
ار نآ  یـسک  دـشابن ، یعقاو  ّوـلع  هنوـگ  چـیه  هـب  یکتم  هتــشادن و  یقیقح  هناوتــشپ  چـیه  رگا  يراـبتعا  رما  نـیمه  یلو  تـسا ، يراـبتعا 
: دـشاب هتـشاد  زایتما  ود  دـیاب  ددرگ ، نارگید  ریما  دـشاب و  نوناق  عضاو  ناسنا ، دارفا  زا  یکی  هک  دوبن  نیا  زج  یهار  رگا  لاح  دریذـپیمن .

دـسافم عفد  حـلاصم و  بلج  يارب  يرتبولطم  ياه  هویـش  دسانـشب و  رتهب  ار  دـسافم  حـلاصم و  ات  دـشاب  رادروخرب  يرتشیب  ملع  زا  تسخن 
ییارجا تنامض  دنک و  رابجا  مازلا و  تعاطا ، لمع و  هب  ار  مدرم  ناوتب  رتهب  ات  دشاب  دنمهرهب  يرتشیب  تردق  زا  هک  نیا  مود  دنک . داهنشیپ 

یب مه  دراد و  نارکیب  تردـق  ملع و  مه  هک  لاعتم  يادـخ  مییوگیم : بلاطم ، نیا  همه  هب  هجوت  اـب  کـنیا  دـشاب . رتشیب  شیهاون  رماوا و 
مه دراد و  دوخ  تاقولخم  هب  تبـسن  یقیقح  تّیبوبر  تیکلام و  مه  و  تسین - روصتم  وا  يارب  یـصخش  دوس  هجیتن  رد   – تسا قلطم  زاین 
هب دوش . رابتعا  تیریما  تیرمآ و  وا  يارب  هک  تسا  رت  هتـسیاش  يرگید  دوجوم  ره  زا  دراد  نایاپ  یب  تمحر  فطل و  شناگدـنب  هب  تبـسن 

يراذگنوناق سپ  تسه ، لاعتم  يادخ  رد  رتلماک  لکش  هب  دراد  ترورـض  ریما  رمآ و  کی  يارب  هک  ییاهیگژیو  هعومجم  رت ، هاتوک  ریبعت 
. سب دزاربیم و  وا  هب  اهنت  مه 

؟ دنتسه يا  یگژیو  هچ  ياراد  هدش  نایب  نآرق  رد  هک  ینیناوق 

شسرپ

؟ دنتسه يا  یگژیو  هچ  ياراد  هدش  نایب  نآرق  رد  هک  ینیناوق 

خساپ

فرط زا  هطـساو و  الب  ًامیقتـسم و  تساهناسنا  یگدـنز  ریذـپان  رییغت  نوئـش  تباث و  روما  هب  رظان  هک  هچنآ  یهلا ، نیناوق  ماکحا و  نایم  زا 
متاخ تعیرش  مالسا  نید  اریز  تسا ؛ هدمآ  مالـسا  نید  سدقم  باتک  نآرق ، رد  هک  ینیناوق  ماکحا و  دننام  دنوشیم . عضو  لاعتم  يادخ 

طوبرم دیاب  اذل  تسا ، هدش  عیرـشت  یناکم - نامز و  ره  رد  هعماج و  ره  رد   – اهناسنا همه  يارب  دـیایب  نآ  رد  هچنآ  ًاعبط  تسا و  یناهج  و 
. دشاب نایمدآ  تایح  یندشان ، نوگرگد  داعبا  مئاد و  هوجو  هب 

؟ دنراد يراذگنوناق  مسق  دنچ  (ع ) نیموصعم

شسرپ

؟ دنراد يراذگنوناق  مسق  دنچ  (ع ) نیموصعم
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خساپ

. تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  هک  یتایلک  لیصفت  حرش و  يرگید  ریغتم و  نیناوق  عضو  یکی  دنراد : يراذگنوناق  مسق  ود  (ع ) نیموصعم

؟ تسیچ تبیغ  رصع  رد  راذگنوناق  یساسا  طیارش 

شسرپ

؟ تسیچ تبیغ  رصع  رد  راذگنوناق  یساسا  طیارش 

خساپ

ریغتم تاررقم  ماکحا و  هک  دیاب  لاح  ره  هب  اّما  دنتسین  (ع ) نیموصعم اب  هسیاقم  لباق  ملع  رد  زگره  تبیغ  رـصع  رد  ناراذگنوناق  مینادیم 
، فدـه نیا  ققحت  يارب  دـشاب . هتـشاد  دـنا ، هدرک  ناـیب  عـضو و  (ع ) نیموـصعم لاـعتم و  يادـخ  هک  ینیناوـق  اـب  ار  یکیدزن  نیرتـشیب  زین 
ره زا  شیب  دراد ، ياجیمالـسا  هعماج  هننقم  هوق  سأر  رد  هک  یـسک  دیاب  تهاقف ؛ فلا ) دشاب : یـساسا  طرـش  هس  دجاو  دـیاب  راذـگنوناق 

ياضما بیوصت و  هب  هک  دباییم  تینوناق  ینامز  طقف  نوناق  یمالـسا ، هاگدـید  زا  دـشاب . هتـشاد  ییانـشآ  تّنـس  باتک و  اب  يرگید  سک 
دهاوخ مالسا  سدقم  نید  میلاعت  اب  فلاخم  ویمالـسا  هعماج  حلاصم  فالخ  رب  دوش  یط  يرگید  هار  ره  دسرب و  نامز  ناهیقف  نیرت  هیقف 

باتک و زا  لماک  تخانش  اب  اهنت  هعماج ، حلاصم  هدننک  نیمأت  ریغتم  نیناوق  عضو  هک  تسادیپ  هنامز ؛ لاوحا  عاضوا و  هب  یهاگآ  ب ) دوب .
يرگید و  تنس ، باتک و  رد  دوجوم  یلک  لوصا  هب  ملع  یکی  دراد : یگتـسب  رما  ود  هب  نیناوق  نینچ  عضو  اریز  تسین ، ریذپ  ناکما  تنس 

دعاوق لوصا و  زا  عالطا  تهاقف و  رب  هوالعیمالـسا  هعماج  رادـمامز  سپ  صاـخ . ناـمز  هثداـح و  ره  رد  یئزج  لـئاسم  صیخـشت  مهف و 
تالکـشم لـئاسم و  ربارب  رد  هنرگو  دـشاب  هعماـج  دارفا  ییزج  حـلاصم  دوجوم و  لاوحا  عاـضوا و  هب  مدرم  نیرتاـناد  دـیاب  یعرـش ، یلک 

اـسراپ نیرت و  اوقت  اب  دـیاب  هعماج  ربهر  ییاسراپ ؛ اوقت و  ج ) ددرگ . نومنهر  دوصقم  لزنم  رـس  هب  اریمالـسا  هعماج  دـناوتیمن  یعامتجا 
دوب دنهاوخن  ناما  رد  یصخش  ياهییوج  دوس  اهیزرو و  ضرغ  یناسفن و  ياهشهاوخ  زا  مدرم  تروص ، نیا  ریغ  رد  دشاب . مدرم  نیرت 

؟ دشاب لاعتم  راصحنا خ رد  طقف  نوناق  عضو  یلیلد  هچ  هب 

شسرپ

؟ دشاب لاعتم  يادخ  راصحنا  رد  طقف  نوناق  عضو  یلیلد  هچ  هب 

خساپ

وا ار  ءایشا  نایم  تاطابترا  ءایشا و  همه  ًالوا ؛ دشاب : وا  رایتخا  رد  اهنت  نوناق  عضو  دیاب  تفـص ، نیدنچ  هب  لاعتم  يادخ  فاصتا  بجوم  هب 
تاقولخم یلقع ، لقتـسم  ماکحا  ءاشنم  سپ  تسا . هدومرف  اطع  ام  هب  وا  زین  ار  نامیاهلقع  مییوا و  تسد  هتخاس  نایمدآ  اـم  تسا ، هدـیرفآ 

لاـعفا زا  یـضعب  ترورـض  هب  مکح  هدومن و  عازتنا  اریماـکحا  هدرک ، كاردا  ار  دـسافم  حـلاصم و  تاـقولخم ، هب  عوجر  اـب  تسا ؛ یهلا 
زا لـقع  روصق  ار  یهلا  نیناوق  هب  جاـیتحا  كـالم  ماـمت  هک  تسین  تسرد  میتـفگ  دراد . نارکیب  ملع  هک  تسوا  ًاـیناث ؛ مینکیم . يراـیتخا 

طقف لاعتم  يادخ  هک  دوب  دهاوخ  نیا  شیانعم  دوش ، دانتـسا  یهلا  ملع  هب  طقف  رگا  هک  مینکیم  هفاضا  مینادب و  دسافم  حـلاصم و  كاردا 
دساف دمایپ  دهدیم . ناشن  ام  هب  ار  دسافم  حلاصم و  دوشیم و  ام  ملع  لمکم  ممتم و  ای  نیشناج  وا  ملع  تسا و  دسافم  حلاصم و  فشاک 
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نینچ و  عضو ، هن  دـنک  فشک  طقف  مه  لاعتم  يادـخ  راذـگنوناق  هن  تسا  فشاـک  لـقع  هک  هنوگ  ناـمه  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  نخـس  نیا 
؛ ًاسماخ ًاعبار و  دـنکیم . دوج  طقف  دـهاوخیمن ، دوس  تسا ؛ قـالطالا  یلع  داوج  قلطم و  ینغ  هک  تسوا  ًاـثلاث ؛ تسین . ینتفریذـپ  يزیچ 

یتح دراد . تیولوم  یعیرـشت و  تیبوبر  هک  تسوا  ًاـسداس ؛ تسا . شنیرفآ  ناـهج  همه  یقیقح  کـلام  دراد و  هغلاـب  تمکح  هک  تسوا 
وا هب  ار  یلقع  ماکحا  همه  تسیابیم  زاب  درکیم ، كاردا  دیاش - دیاب و  هک  نانچ  یبوخ و  هب   – ار دـسافم  حـلاصم و  همه  رـشب  لقع  رگا 

تعاطا ناونع  هب  ار  دوخ  ياهراک  میناوتب  ات  دنک  تیولوم  لامعا  مه  دـهدب و  ام  هب  ار  شتاقولخم  رد  فرـصت  هزاجا  مه  ات  میزاس  دنتـسم 
فاصوا همه  عومجم  یهلا ، يراذـگنوناق  هب  جایتحا  كالم  سپ  مییوپب . لامکتـسا  هار  هلیـسو ، نیدـب  میهدـب و  ماـجنا  وا  تداـبع  وا و  زا 

زا ات  دـنچ  ای  یکی  هن  تسا ، تیالو  تیمکاح و  یقیقح ، تیکلام  تمکح ، تیـضایف ، دوج و  اـنغ ، ملع ، ینیوکت ، تیبوبر  قلخ ، تردـق ،
. همه نیا 

؟ دنامیم یقاب  ریغ  يراذگنوناق  يارب  ییاج  هنوگچ  تسا  لاعتم  يادخ  نآ  زا  يراذگنوناق  قح  هک  ینامسآ  نایدا  مالسا و  رد 

شسرپ

؟ دنامیم یقاب  ریغ  يراذگنوناق  يارب  ییاج  هنوگچ  تسا  لاعتم  يادخ  نآ  زا  يراذگنوناق  قح  هک  ینامسآ  نایدا  مالسا و  رد 

خساپ

همه هـک  تـسین  نـیا  لاـعتم  يادـخ  هـب  يراذـگنوناق  صاـصتخا  ياـنعم  فـلا ) دوـمن : هجوـت  دـیاب  هـتکن  دـنچ  هـب  ههبــش  نـیا  خـساپ  رد 
همئا مرکا و  ربمایپ  دـننام  یناـسک  هب  دـنوادخ  تسا  نکمم  هکلب  دوشیم  نییعت  عضو و  دـنوادخ  تسد  هب  هطـساو , یب  ًامیقتـسم و  , نیناوق
يادخ رما  هب  هک  یسک  اریز  درادن - یتافانم  چیه  یهلا  یعیرـشت  تیبوبر  اب  نیا  دننک و  عضو  ار  نوناق  زا  يا  هراپ  ات  دهد  هزاجا  (ع ) راهطا

مینکیم راکنا  یفن و  ًادیدش  ام  هچ  نآ  دوب . دـهاوخ  یهلا  نوناق  دـنک  عضو  هچ  نآ  دریگیم ، هدـهع  رب  ار  نیناوق  زا  یـضعب  عضو  لاعتم ،
. مینکیمن راکنا  ار  هطـسوتم  للع  تاریثأت  هاگ  چیه  ام  زین ، تاّینیوکت  رد  هکنانچ  دـنراذگب . نوناق  ادـخ  نذا  نودـب  یناسک  هک  تسا  نیا 

تروص ادخ  نذا  اب  ع )  ) یسیع ترـضح  دننام  یناسک  طسوت  تسا  نکمم  مه  ءایحا  قلخ و  یتح  مینادیم  ادخ  نذا  هب  ار  اهنآ  ریثأت  هکلب 
نآ ینوگرگد  تسا و  تباث  یّلک و  راذـگنوناق  رظن  زا  لقا  هک ال  ینیناوق  لوا ؛ هتـسد  دـنا : هتـسد  هس  هعماـج  رب  مکاـح  نیناوق  ب ) دریگب .

ياضتقا هدوبن ، دـنمهرهب  یتابث  ّتیّلک و  نانچ  زا  هک  ینیناوق  مود ؛ هتـسد  اهروشک . یـساسا  نیناوق  دـننام  دـش ، دـهاوخ  ماظن  رییغت  بجوم 
يریذپ رییغت  هک  ینیناوق  موس ؛ هتسد  يراذگنوناق . سلاجم  بوصم  نیناوق  دننام  دریذپیمن ، رییغت  يدوز  هب  دنچ  ره  دراد ، مه  ینوگرگد 

کی رد  یتح  دوش و  نوگرگد  تسا  نکمم  يدوز  هب  تاررقم  زا  هتـسد  نیا  ییارجا . ياه  هماـن  نییآ  اـه و  همانـشخب  دـننام  دراد ، ناوارف 
بوسحم هیرجم  هوق  تارایتخا  زا  ناهج - ینونک  ياهماظن  رد   – تاررقم نیا  عضو  دـشابن . ناسکی  اه  همان  نییآ  هناـخترازو  ود  رد  ناـمز 

غالبا عضو و  ار  تاررقم  نیا  دوخ ، تیلوئسم  هزوح  يارب  تسا  نکمم  لک  ریدم  کی  ای  ریزو  کی  ای  تلود  تئیه  هننقم ؛ هوق  هن  دوشیم 
تیلوئـسم ورملق  رد  یلوئـسم  ره  اما  تسا  هتـشادن  دوجو  ینوناق  ویمـسر  لکـش  هب  اوق  کیکفت  هچ  رگا  زین  هتـشذگ  ناراگزور  رد  دنک .

بقع یگتخیر و  مه  هب  بجوم  هننقم ، هوق  هب  تاررقم  نیا  عاجرا  هتـشذگ  نیا  زا  درکیم . نییعت  شدوخ  ار  نوناق  يارجا  یگنوگچ  دوخ 
رد ام  روظنم  دـنک ، عضو  ار  نیناوق  دـیاب  لاعتم  يادـخ  مییوگیم : یتقو  تسا . مود  لوا و  هتـسد  هراـب  رد  نخـس  دوشیم . اـهراک  نداـتفا 

 – یلماع چیه  دنرادروخرب و  یگنادواج  ماود و  زا  یناسنا  نوئش  روما و  زا  یخرب  هک  تسین  کش  تسا . تباث  یلک و  نیناوق  لوا ، هجرد 
نیا هب  طوبرم  حلاصم  نیمأت  يارب  هک  ینیناوق  ددرگ ، نوئـش  روما و  نیا  رییغت  بجوم  دناوتیمن  داژن - تسوپ و  گنر  ناکم ، نامز ، دننام 

نوؤش نیا  زا  رگید  یـضعب  اما  ددرگ . عضو  لاعتم  يادـخ  طسوت  دـیاب  دوب و  دـهاوخ  ینادواـج  یگـشیمه و  ینیناوق  دوشیم  عضو  روما 
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اذل , دندرگیم لّدبتو  لّوحت  شوختـسد  زین  اهنآ  هب  هتـسباو  دسافم  حلاصم و  ًاعبط  دندرگیم , رّیغتم  داژن و ... ناکم , نامز , رییغت  اب  یناسنا 
, یعامتجا روما  زا  يرایسب  دنشاب ؛ هتشادن  نوکس  دومج و  دیاب  دنوشیم  عضو  يا  هدنوش  نوگرگد  حلاصم  نینچ  نیمأت  يارب  هک  ینیناوق 
رد هک  تسین  نینچ  دنـشابن ؛ رگید  لاوحا  عاضوا و  رد  دـشاب و  ناگمه  تحلـصم  قفاوم  یعامتجا , لاوحا  عاضوا و  کی  رد  تسا  نکمم 

يارب دشاب . هتشاد  تحلـصم  اه  هعماج  همه  اهنامز و  همه  يارب  مکح  نامه  تشاد  تحلـصم  هعماج  کی  ياربیمکح  ینامز ، عطقم  کی 
اب  – ار نیمز  هرک  نینکاس  همه  ناوتیمن  ًالثم  دوش ، نوگرگد  لاوحا ، عاضوا و  بسح  رب  هک  تسا  زاین  ینوناق  هب  ریغتم  حلاصم  نیا  نیمأت 

، دـننک هدافتـسا  یبرع  ياه  هغیـص  ظافلا و  زا  شورف  دـیرخ و  يارب  هک  درک  مازلا  دـنراد - اه  هجهل  اهنابز و  رد  هک  يدایز  ياهتوافت  همه 
ظافلا ندرب  راک  هب  رگا  لاح  دـنراد ، راک  رـس و  نآ  اب  راـب  نیدـنچ  زور  ره  رد  اـهناسنا  رتشیب  هک  تسا  ییاـهراک  زا  شورف  دـیرخ و  اریز 

رمع لوط  رد  اسب  هچ  هک  ییوشانز  حاکن و  فالخ  رب  دـش ، دـهاوخ  جرح  رـسع و  بجوم  دـشابیمازلا  شورف ، دـیرخ و  ماـگنه  هب  یبرع 
نانیـشناج مرکا و  ربمایپ  طسوت  لاعتم  يادـخ  نذا  هب  ریغتم  نیناوق  زا  هتـسد  نیا  مالـسا ، رد  دـهدن . يور  راب  کـی  زا  شیب  صخـش  کـی 

هب ریغتم  نیناوق  نیا  عضو  تبیغ ، نامز  رد  یهقف ، حالطصا  هب  ددرگیم . عضو  نانآ  باّون  تسد  هب  نانآ  تبیغ  نامز  رد  و  ع )  ) وا موصعم 
. دیامن راذگاو  یمالسا ) ياروش  سلجم  دننام   ) يداهن هب  ار  دوخ  تارایتخا  زا  یشخب  دناوتیم  وا  تسا و  هیقف  یلو  عرش و  مکاح  هدهع 

. دینک نایب  ار  قح  دروم  رد  فلتخم  ياههاگدید 

شسرپ

. دینک نایب  ار  قح  دروم  رد  فلتخم  ياههاگدید 

خساپ

ياراد دوـخ ، نورد  رد  هک  یهورگ  یعیبـط  قوـقح  هیرظن  فـلا ) دراد : دوـجو  داـضتم  یلـصا و  رظن  دـنچ  هلئـسم ، نیا  رد  یلک ، روـط  هب 
(( یعیبط قوقح  هیرظن   )) ناونع اـب  هیرظن ، نیا  دـنک . یم  نییعت  ار  يدوجوم  ره  قح  تعیبط ، هک  دـندقتعم  دنتـسه ، یئزج  ياـه  فـالتخا 

مود دناوت  یمن  هدش و  دیدهت  وا  یگدنز  دنوشن ، نیمأت  رگا  هک  دراد  یعیبط  ياهزاین  تاناویح ، ریاس  دننام  مه ، ناسنا  تسا . هتفای  ترهش 
کی رد  دهد . همادا  دوخ  تایح  هب  دـناوتب  ات  دـنک  هدافتـسا  تاناویح  تاتابن و  رون ، اذـغ ، اوه ، زا  هک  تسا  ناسنا  یعیبط  قح  سپ  دروایب .

هدافتـسا نیا  عنام  دـناوت  یمن  یـسک  تسا و  وا  یعیبط  قح  دـنک ، یم  نیمأت  ار  وا  یعیبط  ياهزاین  هچ  نآ  زا  دوجوم  کـی  هدافتـسا  هلمج ،
دـنراد و یعاـمتجا  دادرارق  رد  هشیر  اـه  قـح  هک  دـنرواب  نیا  رب  یعاـمتجا  دادرارق  هیرظن  نارادـفرط  یعاـمتجا  دادرارق  هیرظن  ب ) دوـش .

یم تسا و  شیوخ  عفانم  هب  یبای  تسد  هشیدنا  رد  هتـسویپ  تسا ، هاوخ  دوخ  ناسنا  هک  اجنآ  زا  اما  دهد ؛ یمن  یـسک  هب  ار  یقح  تعیبط ،
هب دنک و  یـشک  هرهب  اهنآ  زا  هتفرگ  تمدخ  هب  مه  ار  رگید  ياهناسنا  تسا  لیام  هک  اجنآ  ات  دنک  ادـیپ  طلـست  تادوجوم  همه  رب  دـهاوخ 

مادختسا هک  دبای  یم  رد  تسه ، زین  دنمـشوه  لقاع و  ناسنا ، هک  اج  نآ  زا  یلو  درک ؛ دهاوخ  ار  راک  نیا  دناوتب ، هک  اجنآ  ات  يزیرغ  روط 
و يزیرنوخ ، گـنج ، هتـسویپ  دـنوش و  یمن  میلـست  يو  ربارب  رد  نارگید  اریز  دراد ؛ یپ  رد  ار  يدـنیاشوخان  بقاوع  نارگید ، رب  طلـست  و 

دننک یم  قفاوت  مه  اب  ور ، نیا  زا  تشاد . دنهاوخن  یتحار  یگدنز  کی  چـیه  تروص  نیا  رد  دـش و  دـهاوخ  نارگید  وا و  ریگنماد  داسف ،
رظن فرص  نارگید  ربارب  رد  دوخ ، ياه  هتـساوخ  زا  يرادقم  زا  فرط ، ره  ینعی  دنزاس ؛ لداعتم  گنهامه و  مه  اب  ار  ناشاه  هتـساوخ  هک 

نیرتشیب هب  کی  ره  یعمج ، یگدنز  شمارآ و  هیاس  رد  دنـشاب و  هتـشاد  یـشیاسآ  شمارآ و  اب  هارمه  ملاس  یگدنز  دـنناوتب  همه  ات  دـنک 
یگدنز ساسا  دنرادن . ینیوکت  یعیبط و  هشیر  هنوگچیه  دراد و  یعامتجا  داد  رارق  رد  هشیر  قوقح ، انبم  نیا  رب  انب  دنسرب . دوخ  هتـساوخ 

، نآ زا  شیپ  دریگ و  یم  لکـش  یعامتجا  دادرارق  ناـمه  رد  تسا  یعمج  یگدـنز  همزـال  هک  زین ، قوقح  تسا و  دادرارق  ناـسنا ، یعمج 
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یم ناسنا  قوقح  ساسا  ءاشنم و  ار  ادخ  یمالسا ، نارکفتم  هژیو ، هب  یهلا ، نادنمشیدنا  یهلا  قوقح  هیرظن  ج ) درادن . ینالقع  يانبم  چیه 
ار نآ  دنـشاب ، دـنبیاپ  نآ  هب  دـنفلکم  مدرم  درک ، نییعت  رگا  ای  دـنک و  نییعت  مدرم  يارب  ار  یقوقح  دراد  قح  دـنوادخ  هک  نیا  رد  دـنناد و 
ار یفلتخم  ياه  هیرظن  هدربمان  نادنمشیدنا  یهلا ، قوقح  یفسلف  نایب  ریسفت و  رد  هتبلا  تسین . نانآ  نیب  یفالتخا  دندنب ، راک  هب  دنریذپب و 

. دنا هدرک  زاربا 

. دینک نایب  ار  قح  دروم  رد  فلتخم  ياههاگدید 

شسرپ

. دینک نایب  ار  قح  دروم  رد  فلتخم  ياههاگدید 

خساپ

ياراد دوـخ ، نورد  رد  هک  یهورگ  یعیبـط  قوـقح  هیرظن  فـلا ) دراد : دوـجو  داـضتم  یلـصا و  رظن  دـنچ  هلئـسم ، نیا  رد  یلک ، روـط  هب 
(( یعیبط قوقح  هیرظن   )) ناونع اـب  هیرظن ، نیا  دـنک . یم  نییعت  ار  يدوجوم  ره  قح  تعیبط ، هک  دـندقتعم  دنتـسه ، یئزج  ياـه  فـالتخا 

مود دناوت  یمن  هدش و  دیدهت  وا  یگدنز  دنوشن ، نیمأت  رگا  هک  دراد  یعیبط  ياهزاین  تاناویح ، ریاس  دننام  مه ، ناسنا  تسا . هتفای  ترهش 
کی رد  دهد . همادا  دوخ  تایح  هب  دـناوتب  ات  دـنک  هدافتـسا  تاناویح  تاتابن و  رون ، اذـغ ، اوه ، زا  هک  تسا  ناسنا  یعیبط  قح  سپ  دروایب .

هدافتـسا نیا  عنام  دـناوت  یمن  یـسک  تسا و  وا  یعیبط  قح  دـنک ، یم  نیمأت  ار  وا  یعیبط  ياهزاین  هچ  نآ  زا  دوجوم  کـی  هدافتـسا  هلمج ،
دـنراد و یعاـمتجا  دادرارق  رد  هشیر  اـه  قـح  هک  دـنرواب  نیا  رب  یعاـمتجا  دادرارق  هیرظن  نارادـفرط  یعاـمتجا  دادرارق  هیرظن  ب ) دوـش .

یم تسا و  شیوخ  عفانم  هب  یبای  تسد  هشیدنا  رد  هتـسویپ  تسا ، هاوخ  دوخ  ناسنا  هک  اجنآ  زا  اما  دهد ؛ یمن  یـسک  هب  ار  یقح  تعیبط ،
هب دنک و  یـشک  هرهب  اهنآ  زا  هتفرگ  تمدخ  هب  مه  ار  رگید  ياهناسنا  تسا  لیام  هک  اجنآ  ات  دنک  ادـیپ  طلـست  تادوجوم  همه  رب  دـهاوخ 

مادختسا هک  دبای  یم  رد  تسه ، زین  دنمـشوه  لقاع و  ناسنا ، هک  اج  نآ  زا  یلو  درک ؛ دهاوخ  ار  راک  نیا  دناوتب ، هک  اجنآ  ات  يزیرغ  روط 
و يزیرنوخ ، گـنج ، هتـسویپ  دـنوش و  یمن  میلـست  يو  ربارب  رد  نارگید  اریز  دراد ؛ یپ  رد  ار  يدـنیاشوخان  بقاوع  نارگید ، رب  طلـست  و 

دننک یم  قفاوت  مه  اب  ور ، نیا  زا  تشاد . دنهاوخن  یتحار  یگدنز  کی  چـیه  تروص  نیا  رد  دـش و  دـهاوخ  نارگید  وا و  ریگنماد  داسف ،
رظن فرص  نارگید  ربارب  رد  دوخ ، ياه  هتـساوخ  زا  يرادقم  زا  فرط ، ره  ینعی  دنزاس ؛ لداعتم  گنهامه و  مه  اب  ار  ناشاه  هتـساوخ  هک 

نیرتشیب هب  کی  ره  یعمج ، یگدنز  شمارآ و  هیاس  رد  دنـشاب و  هتـشاد  یـشیاسآ  شمارآ و  اب  هارمه  ملاس  یگدنز  دـنناوتب  همه  ات  دـنک 
یگدنز ساسا  دنرادن . ینیوکت  یعیبط و  هشیر  هنوگچیه  دراد و  یعامتجا  داد  رارق  رد  هشیر  قوقح ، انبم  نیا  رب  انب  دنسرب . دوخ  هتـساوخ 

، نآ زا  شیپ  دریگ و  یم  لکـش  یعامتجا  دادرارق  ناـمه  رد  تسا  یعمج  یگدـنز  همزـال  هک  زین ، قوقح  تسا و  دادرارق  ناـسنا ، یعمج 
یم ناسنا  قوقح  ساسا  ءاشنم و  ار  ادخ  یمالسا ، نارکفتم  هژیو ، هب  یهلا ، نادنمشیدنا  یهلا  قوقح  هیرظن  ج ) درادن . ینالقع  يانبم  چیه 

ار نآ  دنـشاب ، دـنبیاپ  نآ  هب  دـنفلکم  مدرم  درک ، نییعت  رگا  ای  دـنک و  نییعت  مدرم  يارب  ار  یقوقح  دراد  قح  دـنوادخ  هک  نیا  رد  دـنناد و 
ار یفلتخم  ياه  هیرظن  هدربمان  نادنمشیدنا  یهلا ، قوقح  یفسلف  نایب  ریسفت و  رد  هتبلا  تسین . نانآ  نیب  یفالتخا  دندنب ، راک  هب  دنریذپب و 

. دنا هدرک  زاربا 

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

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

خساپ

تافارحنا میارج و  تاـیانج و  ماـقرا  ندوب  ـالاب  دریگب و  رظن  رد  ار  یبرغ  ياـهروشک  تسخن  دـیاب  دـنک  یم  ار  لاکـشا  نیا  هک  یـسک  . 1
نید تموکح  تحت  ًاتبـسن  هک  یقرـش  کلامم  اب  دنک و  هدهاشم  تسا  هدومن  خلت  دارفا  هقئاذ  رد  اه  هقطنم  نآ  رد  ار  یگدنز  هک  هدرتسگ 

نیرتهب و . 2 دـشاب . ّرثؤم  فارحنا  داسف و  زا  اهناسنا  يرانکرب  رد  دـناوت  یم  نید  نامیا و  هزادـنا  هچ  ات  دوش  مولعم  ات  دجنـسب  دـنراد  رارق 
اریز دـشاب  یم  قیدـصت  لباق  لمأت  كدـنا  اب  هک  تسا  یتقیقح  نیا  تسا و  نامیا  زا  ترابع  نوناق  هب  لمع  يارب  ءارجا  نماض  نیرت  یلاـع 

زا هک  يدراوم  رد  یلو  دننک  یم  لّمحت  ار  نوناق  زا  يوریپ  دنـشاب  یم  نوناق  هرطیـس  تحت  هک  اجنآ  ات  دارفا  دشابن  نید  نامیا و  ذوفن  رگا 
نامیا اّما  دنیامن . یم  فلخت  نوناق  زا  درادن  یهاگآ  اهنآ  زا  سک  چیه  هک  یفخم  ياه  هشوگ  دـننام  دـندش  جراخ  نوناق  تموکح  ورملق 

دراد و یم  زاب  یّلک  روط  هب  متـس  زواجت و  زا  دنک و  یم  لرتنک  ار  ناسنا  رکف  هشیدنا و  رد  تسا و  ناسنا  هارمه  دشاب  ناسنا  اج  ره  نید  و 
باسح هب  دیاب  ار  نیا  تسا و  ینید  تامیلعت  هب  لماک  روط  هب  ناملـسم  ندرکن  لمع  یمالـسا  ياهروشک  رد  فارحنا  داسف و  دوجو  تّلع 

رد . 3 تسا . ام  یناملـسم  زا  تسه  هک  بیع  ره  یبیع  درادن  دوخ  تاذ  هب  مالـسا  مالـسا . نیناوق  صقن  باسح  هب  هن  دراذـگ  نانآ  ریـصقت 
هب دـیامن . تلاخد  عاضوا  لرتنک  يارب  ماظن  دـشاب و  زین  تردـق  هارمه  دـیاب  مالـسا ، ماکحا  هک  دـش  هداد  ناـشن  یمالـسا  تموکح  هبرجت 
یم هجیتن  هب  تموکح  رتسب  رد  نید  تاروتـسد  ینعی  2 ـ ـ . دناد یم  تموکح  یلمع  هفـسلف  ار  هقف  هللا )) همحر  )) ماما هک  تسا  لیلد  نیمه 

تاکرح زا  یگدنراد  زاب  یبیلـس  هبنج  مه  يداشرا و  تاناکما  غیلبت و  تردـق ، ینعی  یباجیا  هبنج  مه  دـیاب  داسف  يریگولج  يارب  دنـسر .
اهماظن و هنرگو  دوش  یم  هدیشک  كدی  یمالسا  مان  طقف  مه  یمالـسا  يروهمج  زا  ریغ  یمالـسا  ياهروشک  رد  . 4 دریگ . ماجنا  هنادسفم 

هسیاقم لباق  دراد  گنرمک  یّتح  روضح  نید  هک  اجنآ  برغ و  ياهیراتفرگ  دسافم و  هسیاقم  دوجو  نیا  اب  دنتسین . یمالـسا  زگره  اهتلود 
3ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسین

؟ دراد یموهفم  هچ  قح 

شسرپ

؟ دراد یموهفم  هچ  قح 

خساپ

غورد هک  یبلطم  ور  نیمه  زا  تسا . ریذپ  داسف  فدـه و  یب  لزلزتم ، موهفم  هب  لطاب  تسا و  ریذـپان  رییغت  رادـفده و  تباث ، يانعم  هب  قح 
هب هجوت  اب  هرهب  بیـصن و  یعطق ، نیقی ، لدـع ، میهاـفم  رد  قح  هملک  دربراـک  روط  نیمه  دوش  یم  هتفگ  قح  تسا ، هدـش  تباـث  تسین و 

9ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا روکذم  يانعم 

؟ دراد یموهفم  هچ  قح 

شسرپ

؟ دراد یموهفم  هچ  قح 
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خساپ

غورد هک  یبلطم  ور  نیمه  زا  تسا . ریذپ  داسف  فدـه و  یب  لزلزتم ، موهفم  هب  لطاب  تسا و  ریذـپان  رییغت  رادـفده و  تباث ، يانعم  هب  قح 
هب هجوت  اب  هرهب  بیـصن و  یعطق ، نیقی ، لدـع ، میهاـفم  رد  قح  هملک  دربراـک  روط  نیمه  دوش  یم  هتفگ  قح  تسا ، هدـش  تباـث  تسین و 

1806ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا روکذم  يانعم 

؟ تسا دیدج  یقوقح  لئاسم  عیمج  هب  نداد  باوج  هب  رداق  دوجوم  هقف  ملع  ایآ 

شسرپ

؟ تسا دیدج  یقوقح  لئاسم  عیمج  هب  نداد  باوج  هب  رداق  دوجوم  هقف  ملع  ایآ 

خساپ

ود یلعف  هقف  رد  تسا ، نینچ  نآ  ۀصالخ  هک  دش ، هداد  خساپ  لاؤس  نیا  هب  ًابیرقت  زین  دش  لاسرا  امش  يارب  نآ  خساپ  هک  یلبق  تالاؤس  رد 
ام هک  تسا  ددرگیم  رب  تنس  هب  هک  یعامجا  لقع و  و  نیموصعم (  تنس  نآرق و  نامه  هک  یهقف  عبانم  یکی  دراد : هدمع  تلاخد  رصنع 

شور مود  تسا ، هدش  هداد  رارق  نآ  يارب  بسانم  خساپ  و  هدـش ، حرطم  یحو  ناسل  زا  تایاور  نآرق و  رد  رـشب  ياهزاین  مامت  میراد  اعدا 
دناد و یم  تجح  يدرف  ار  دروم  کی  هک  دوشیم  هدید  یتافالتخا  نیلوصا  نیب  نآ  رد  هاگ  هچرگ  شور  نیا  هک  تسا  داهتجا  طابنتسا و 
رد ياهیلک  لوصا  دعاوق و  نوچ  ام  دراد و  تشگزاب  تایاور  هب  ًاتدـمع  طابنتـسا  شور  نیا  لصا  نکلو  دـنادیمن  یعرـش  ار  نآ  يرگید 
هک تسا ، هدمآ  تسدب  تایاور  دوخ  زا  هک  یلک  لوصا  دعاوق و  دنام ، دهاوخن  ام  هقف  ياهلأسم  چیه  رد  ًاملـسم  میراد  اهقف  تسد  رد  هقف 

مکح يارب  لوصا ـ  ملع  حالطصا  هب  يداهتجا ـ  لیلد  هک  يدروم  رد  یتح  دوب ، دهاوخ  دیدج  لئاسم  مامت  يوگباوج  لوصا  دعاوق و  نیا 
"، دوقعلاب اوفوا   " لثم یلک  دعاوق  هلدا و  تامومع  هب  دانتـسا  اب  هیقف  دـشاب ، هدیـسرن  صاخ  عوضوم  نآ  رد  یتیاور  هیآ و  ینعی  دوشن  ادـیپ 
ار دیدج  ۀلأسم  نآ  مکح  مارح "و ... هنا  ملعت  یتح  لالح  کل  یش  لک  " " رذق هنا  ملعت  یتح  رهاط  کل  یش  لک  " ، " ضارت نع  ةراجت  "

. تشاد دهاوخن  رگید  لئاسم  اب  یقرف  تهج  نیا  رد  یقوقح  لئاسم  داد و  دهاوخ 

قح هدش  هدروآ  هغالبلاجـهن  نآرق و  رد  هک  یقح  ای  تسا  قح  نامه  مدرم  ینوناق  یعرـش و  ياههتـساوخ  تفگ  ناوتیم  ایآ  تسیچ  قح 
تسرد درادن ، ییانعم  یـسانشیلع  نودب  یـسانشادخ  هک  روطنامه  درادن ، یموهفم  یلع  تخانـش  نودب  قح  مییوگب  رگا  سپ  دشابیم ،

تسا ياهلوقم  قح  ای  تسه و 

شسرپ

قح هدش  هدروآ  هغالبلاجـهن  نآرق و  رد  هک  یقح  ای  تسا  قح  نامه  مدرم  ینوناق  یعرـش و  ياههتـساوخ  تفگ  ناوتیم  ایآ  تسیچ  قح 
تسرد درادن ، ییانعم  یـسانشیلع  نودب  یـسانشادخ  هک  روطنامه  درادن ، یموهفم  یلع  تخانـش  نودب  قح  مییوگب  رگا  سپ  دشابیم ،

هک دراد  یـصاخ  فیرعت  قح  زا  سک  ره  هتبلا  میتسه  زجاـع  نآ  كرد  زا  اـم  دراد و  یـصاخ  فیرعت  هک  تسا  ياهلوقم  قح  اـی  تسه و 
تسیچ ییابیز  دوخ  مییوگیم  هک  روطنامه  تسیچ  قح  دوخ  مینادب  میهاوخیم  تسا  نآ  تاقلعتم  هب  طوبرم 

خساپ
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قح يانعم  لصا  دـباییم . يددـعتم  صاخ و  فیراـعت  فلتخم  ياـههلوقم  رد  نآ  حرط  ياـضتقم  هب  دراد و  فیرعت  قح  دـنمجرا ، ردارب 
هدنروآ دوجوب  يانعم  هب  قح  تسا 1 . هتفای  یعونتم  ياهفیرعت  دوخ ، قلعتم  بسح  هب  انعم  نیا  نآرق  قطنم  رد  تسا  تقفاوم  تقباطم و 

لاعفا یمامت  هدمآ  دوجو  هب  تمکح  ساسارب  هک  يزیچ  ره  يانعم  هب  قح  . 2 دنیوگیم . قح  ادخ  رب  انعم ، نیا  هب  تمکح و  ساسارب  زیچ 
لیذ رد  ییابطابط  همالع  قح )  هژاو  بغار  تادرفم  .) دـشاب تیعقاو  اب  قباطم  هک  يداـقتعا  کبر 3 . نم  قحلا  دناقح ، ساسا  نیا  رب  ادـخ 

قداص ار  نآ  دـشاب  هتـشاد  تقباطم  یجراخ  تیعقاو  اب  رگا  دراد و  یجراـخ  أزا  هب  اـم  هک  تسا  يربخ  قح  دـیوگیم : نارمعلآ  هس  هیآ 
قیاقح رب  دوشیم و  قالطا  قح  تسا  عقاو  قاح  هک  ادخ  هب  اذل  دوشیم  هتفگ  یعقاو  روما  یجراخ و  نایعا  رب  قح  ساسا  نیا  رب  مینادیم 

هار نآ  رد  نـالطب  هک  تسا  یتباـث  رما  قح  قیرط  ره  هب  دوشیم . هتفگ  قـح  دـنراد  هک  یتـیعقاو  قـقحت و  توـبث و  رطاـخ  هب  زین  یجراـخ 
لاوقا و لامعا و  رد  تیناقح  زا  يرادروخرب  كالم  سپ  یمالـسا )  تاراـشتنا  رتفد  ص 8 ،  ییابطابط ج 3 ، همالع  نازیملا  ریـسفت  .) درادن

نیا يارب  یلک  هار  هس  ددرگ ؟ هاـگآ  یتسه  ياـهتیعقاو  زا  دـناوتیم  ناـسنا  هنوگچ  تسا  رمـالاسفن  عقاو و  اـب  اـهنآ  تقباـطم  دـیاقع ،
یحو تساطخ  زا  نوصم  هچنآ  ّهلدا  دوخ  خیرات و  تداهش  هب  دوهش ، فشک و  ناهرب 3 ـ لقع و  یحو 2 ـ  ) نآرق 1 ـ دراد . دوجو  یهاگآ 

نیا رب  ینافرع  تخانـش  روط  نیمه  تسین و  رادروخرب  ضحم  تیناقح  زا  دراد  دوجو  نآ  رد  هک  یتفاهت  لیلد  هب  ینـالقع  تخانـش  تسا 
يادخ نخس  نوچ  تلـصف 42 )  ) َـِطـل َْبلا ِهِیتْأَی  ـآل  . " درادـن هار  نآ  رد  ینـالطب  چـیه  تسا و  قلطم  قح  نآرق  مییوگیم  هک  تسا  ساـسا 

ره تسا و  رادروخرب  تیناقح  زا  یهلا  گنر  زا  يروهرهب  نازیم  هب  يزیچ  ره  ّکبر  نم  قحلا  تسا و  تیناـقح  كـالم  هک  تسا  ناـحبس 
ِِهنوُد نِم  َنوُعْدَـی  اَم  َّنَأ  َو  ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَِأب  َِکل   َ َذ . " دـنکیم تکرح  نـالطب  فرط  هب  هدـش و  ادـج  عقاو  نتم  زا  دوش  ادـج  ادـخ ، زا  هچ 

هکنیا اذـل ،  " تسا . لـطاب  دـنناوخیم  هک  ار  هچ  ره  وا  زا  ریغ  تسا و  قـح  دوـخ  ادـخ  هـک  تـسا  نآ  لـیلد  اـهنیا  ناـمقل 30 )  ) َـِطـل َْبلا
ینعی قح  تسا و  یتـسه  عقاو و  نتم  وا  هک  تسا  تلع  نیا  هب  هکلب  بصعت  رطاـخ  هب  هن  تسا  ضحم  قح  ادـخ  نخـس  ادـخ و  مییوـگیم 

هب موصعم  همئا  تسا و  قلطم  قح  سپ  دراد  تقباطم  شدوخ  اب  ًالماک  میکح  يادخ  نخـس  ادـخ و  اب  تقباطم  ینعی  قح  عقاو  اب  تقباطم 
دـنرادروخرب و تیناقح  زا  اهنآ  ظاحل  نیمه  هب  تسادـخ  نخـس  یحو و  رب  قبطنم  ًالماک ، لاوقا  لاـعفا و  لاوحا و  همه  رد  هکنآ  رطاـخ 

نامرف دناهدش ، ریهطت  سجر  جاجوعا و  هنوگره  زا  هدش و  نیمضت  لاعتم  يادخ  دوخ  يوس  زا  ادخ )  ) قلطم قح  اب  اهنآ  یگنهامه  نوچ 
ینـشور فیرعت  قح  هکنآ  هصالخ  دیـشاب . اهنآ  اب  تسا  تیعقاو  اب  قابطنا  نامه  هک  ناشقدـص  رطاـخب  نیقداـصلا  عم  اونوک  هک  هدیـسر 

اب قباطم  رگا  مدرم  هتـساوخ  دوشیم . رادروخرب  تیناقح  زا  قلطم  قح  اـب  يروهرهب  یگنهاـمه و  نازیم  هب  ینخـس  یـصخش و  ره  و  دراد ،
يارب دیآیم . باسح  هب  قح  ریغ  دوبن  ادخ  هتساوخ  رب  قبطنم  دوب و  اوه  رب  قبطنم  رگا  تسا و  یقح  هتساوخ  دوب  نیموصعم  نخـس  عرش و 

. دیئامرف هعجارم  يرهطم  یضترم  دیهش  لطاب  قح و  باتک  هب  دیناوتیم  رتشیب  عالطا 

ناوتیم هنوگچ  دنتفرگ ، رارق  مالسا  اب  هزرابم  يارب  يزیوآتسد  زورما ، ناهج  رد  ثرا  قالش  صاصق  دننام  مالـسا  نیناوق  یخرب  فلا ـ 
؟ دنرییغت لباق  نیناوق  نیا  ایآ  ب ـ  درک ؟ یبسانم  هیجوت  دننادیمن  يزیچ  مالسا  تفوطعرپ  نیبم  نید  زا  هک  يدارفا  يارب 

شسرپ

ناوتیم هنوگچ  دنتفرگ ، رارق  مالسا  اب  هزرابم  يارب  يزیوآتسد  زورما ، ناهج  رد  ثرا  قالـش  صاصق  دننام  مالـسا  نیناوق  یخرب  فلا ـ 
؟ دنرییغت لباق  نیناوق  نیا  ایآ  ب ـ  درک ؟ یبسانم  هیجوت  دننادیمن  يزیچ  مالسا  تفوطعرپ  نیبم  نید  زا  هک  يدارفا  يارب 

خساپ

تسا یهیدب  دراد . اهینیبناهج  اههاگدید و  رد  هشیر  هکلب  ددرگیمن ; رب  ماکحا  يرهاظ  يارجا  هب  ًاساسا  مالسا  برغ و  هاگدید  توافت 
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رارق زیوآتسد  ار  يرگید  مـکح  اـهنآ  ادرف  میـشکب  تـسد  یمکح  يارجا  زا  برغ  دـنیاشوخ  رطاـخ  هـب  زورما  هچناـنچ  ساـسا  نـیا  رب 
نآرق هک  ناـنچ  مه  میدرگ  دـقتعم  دـنیوگیم  ناـنآ  هچنآ  هب  میرادرب و  تسد  دوخ  ياـههزومآ  دـیاقع و  ۀـمه  زا  هک  نیارگم  دـنهدیم 
ِنَغلَو َيَدُْهلا  َوُه  ِهَّللا  يَدُه  َّنِإ  ُْلق  ْمُهَتَّلِم  َِعبَّتَت  َیَّتَح  ََير  َـ َـصَّنلا َو َال  ُدوُهَْیلا  َکنَع  َیَـضَْرت  َنل  َو   " تسا هداد  ار  رکذـت  نیا  نیا  زا  شیب  میرک 

يارجا ماکحا و  عضو  رد  برغ  مالـسا و  هرقب 120 )  ") ٍریِـصَن َو َال  ٍِیلَو  ّ نِم  ِهَّللا  َنِم  ََکل  اَم  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءآَج  يِذَّلا  َدـَْعب  مُهَءآَوْهَأ  َْتعَبَّتا 
زا اهنآ  يارجا  نیناوق و  ماکحا و  عضو  كالم  دهدیم . ار  اهداقتنا  خساپ  يدایز  دودح  ات  اهنآ  حیرشت  هک  دنراد  توافتم  شنیب  ود  نآ 

قوقح رنه ، ینیبناهج  رد  دناهدروآ ـ  يور  مسینمیف  مسیلاربیل و  مسیناموا  هب  ریخا  ياهنرق  رد  هک  برغ ـ  رظنم  زا  مالسا  برغ و  هاگدید 
گنهرف رد  عقاو  رد  تسا  رـش  ریخ و  صیخـشت  كالم  اهشزرا و  همه  قلاخ  تسا و  شـالت  هنوگ  ره  روحم  رادـم و  ناـسنا  قـالخا و ...

ور نیا  زا  دـنرادن ; یعقاو  ینالقع و  ۀـشیر  دنتـسه و  يرابتعا  روما  یـسایس ـ  یقوقح و  یعامتجا  یقـالخا  زا  معا  اـهشزرا ـ  ۀـمه  برغ 
ییاـهب چـیه  نز  هب  يزور  مینیبیم  رتـشیب  هاـگ  ياهـجرد و  دـص  ياـهشخرچ  اـهنآ  يارجا  نیناوـق و  ماـکحا و  رد  مـینیبیم  هـک  تـسا 

... مادعا و قالش  رگید  زور  دننکیم و  تازاجم  اهتازاجم ، عاونا  هب  ار  مدرم  يزور  دننادیم . نز  زا  رتارف  ار  وا  رگید  يزور  دنهدیمن و 
َو ِهَِّلل  اَّنِإ   " تسا لامک  تداعس و  هب  ناسنا  ندیسر  دنوادخ و  نیناوق  ماکحا و  ۀمه  روحم  رادم و  مالـسا  هاگدید  زا  اّما  دننادیم . نشخ  ار 

اهراتفر ۀمه  دیاب  هرقب 30 ) ") ًۀَفِیلَخ ِضْر   ?َ ْالا ِیف  ٌلِعاَج  یِّنِإ  : " دراد یهللا  ۀفیلخ  ماقم  هک  یمدآ  ور  نیا  زا  هرقب 156 )  ) نوُعِج  َ َر ِْهَیلِإ  ـآ  َّنِإ
بتارم هب  ینید  ياهشزرا  تاسدقم و  هاگدید  نیا  ساسا  رب  دشاب . لامک  هب  دوعـص  جورع و  ساسا  رب  شیعامتجا  يدرف و  ياهرادرک  و 
تسین يزیچ  تسا  نادیواج  یتخبشوخ  تداعس و  هب  ناسنا  ندیـسر  هار  رد  اهنت  هک  ینید  تسا  رتزیزع  ناگتـسب  سومان و  لام و  ناج  زا 

شماکحا لوصا و  زا  نارگید  دـنیاشوخ  رطاخ  هب  درک و  دروخرب  شماکحا  نآ و  فیعـضت  کـته و  دروم  ارادـم  لـهاست و  اـب  ناوتب  هک 
باتک همانلصف  ینیمخ /  ماما  یشهوژپ  هسسؤم  يدزی ص 228 ، حابصم  هّللا  تیآ  رگشسرپ ، ناناوج  هب  داتسا  خساپ  ر.ك  .) دیشک تسد 
ناونع ود  اب  لیذ  رد  دوشیم . هداد  خساپ  تاهبش  اهداقتنا و  هب  يدایز  دودح  ات  اهینیبناهج ، ندش  نشور  اب  ص 155 ). هرامش 17 ، دقن ،
یخرب رادنپ  هب  نیناوق  یخرب  ییامن  نشخ  دبلطیم . يرگید  لاجم  دراوم  کت  کت  یـسررب  دـیآیم . یلک  روط  هب  تاهبـش  یخرب  خـساپ 

هک تسا  ییاهتشادرب  اهینیبناهج و  ییاهتواضق  نینچ  أشنم  دنتسه . نشخ  راسگنس و ... قالش  صاصق  دننام : مالسا  نیناوق  زا  یضعب 
همه نتفرگ  رظن  رد  نودب  یلامجا و  یسررب  زا  مالسا  ماکحا  دروم  رد  هدع  نیا  يوس  زا  تنوشخ  تواضق  هنافسأتم  دنراد . ناسنا  زا  دارفا 
نیا ییاهن  جیاتن  نینچمه  فیفخت و  ياههار  تابثا و  قرط  یمالسا و  تاریزعت  دودح و  طیارش  مامت  ینعی  دریگیم ; تروص  نآ  بناوج 

ياهداسف جاور  ای  بارـش  ندیـشون  یبرغ  عماوج  هدـهاشم  اب  يدارفا  لاثم  يارب  دوشیمن . هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  راـبنایز  ياـهرثا  اـهمرج و 
ندیشاپ مه  زا  قالط و  رامآ  بارش و  ندیشون  رابنایز  تارثا  رگا  هک  یلاح  رد  دننادیم ; اهتیانج  نیا  ندوب  تیمها  مک  لیلد  ار  یـسنج 
ناکدوک دـنیآیم ، رد  بآ  زا  یناج  محریب و  راـکهبت ، يدارفا  نادنمـشناد  هبرجت  ساـسا  رب  ًاـبلاغ  هک  عورـشمان  ياهدـنزرف  اـههداوناخ ،

هک درک  میهاوخ  لوبق  دوش ، هظحـالم  تسا  یـسنج  ياـهيراب  دـنبیب و  هدـییاز  هک  یحور  یمـسج و  ياـهيرامیب  عاونا  تسرپرـسیب و 
هرگ نآ  اب  هعماج  کی  تشونرـس  یهاگ  هکلب  تشذـگ  یناـسآ  هب  نآ  زا  ناوتب  هک  تسین  ياهداـس  هلأـسم  هجو  چـیه  هب  ییاـهمرج  نینچ 

بیغرت يدرف  قوقح  رد  يزوسلدو  هفطاع  قطنم  هب  دنچ ، ره  مالسا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دتفایم . رطخ  هب  نآ  تیدوجوم  دروخیم و 
هک ارچ  دنادیمن ; زیاج  ار  هفطاع  محرت و  یعامتجا  قوقح  رد  اّما  دنکیم ; شرافس  نارگید  ياطخ  زا  یـشوپمشچ  هب  ار  دارفا  دنکیم و 

کی يوربآ  ظفح  دزد و  کی  ندرک  اهر  تسا و  هعماج  هب  تیانج  تقیقح  رد  يو  تازاجم  زا  یـشوپمشچ  مرجم و  يارب  یتسود  ناسنا 
دیکأـت تدـش  هب  ییاـهتازاجم  نینچ  يارجا  هب  میرک  نآرق  هک  تسا  ور  نیا  زا  تسا  هاـنگیب  دارفا  اـهنویلیم  نتخاـس  راـتفرگ  راـکهزب ،

ْالا ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ُْمتنُک  نِإ  ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  ٌۀَْفأَر  اَمِِهب  مُکْذُـخَْأت  َو َال  ٍةَدـْلَج  َۀـَْئاِم  ِم  اَمُْهنّ ٍدِـح   َ َو َّلُک  ْاوُدـِلْجاَف  ِیناَّزلا  َو  ُۀَِـیناَّزلا  ; " دـنکیم
بذاک تبحم  و   [ تفأر دیابن  دینزب و  هنایزات  دـص  ار  راکانز  درم  نز و  زا  کی  ره  ( 2، رون  ;) َنِینِمْؤُْملا ِم  َنّ ٌۀَفغآ  اَمَُهباَذَع َطـ ْدَهْشَْیل  َو  ِرِخ  ?َ

ار ناشتازاجم  نانمؤم  زا  یهورگ  دـیاب  دـیراد و  نامیا  ازج  زور  ادـخ و  هب  رگا  دوش ، عنام  یهلا  مکح  يارجا  زا  ار  امـش  ود  نآ  هب  تبـسن 
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نکمم اهتازاجم  وس  کی  زا  تسا  عنتمم  لهـس و  لیبق  زا  یمالـسا  تاریزعت  دودح و  هک  تسا  فورعم  هک  نآ  نمـض  دننک ". هدـهاشم 
دریگیم ار  یمک  رایسب  دارفا  ناماد  لمع  رد  هک  هدرک  دودحم  نانچ  ار  نآ  تابثا  ياههار  رگید  يوس  زا  یلو  دسر ; رظن  هب  نیگنس  تسا 

بتکم هلجم  ر.ك   ) تشاذـگ دـهاوخ  ار  دوـخ  رثا  فرحنم  دارفا  يور  هدـنرادزاب  لـماع  کـی  ناوـنع  هب  نآ  زا  تشحو  هک  نیا  نـیع  رد 
رهاظ هب  هجنکش و ... قالش  مادعا  دنچ  ره  برغ  رد  هک  نیا  رگید  ییابطابط )  همالع  خساپ  شـسرپ و  ص 11 ، هرامش 3 ، لاس 23 ، مالسا 
هیعاد هک  اکیرمآ  دـننام  يروشک  دوشیم و  ارجا  نوگاـنوگ  عاونا  هب  اـهتازاجم  نیا  لـمع  رد  اـما  تسا  هدـش  فذـح  یمـسر  نیناوق  زا 

اهتوافت ماکحا و  تسا  ناهج  رد  هجنکش  هتفرـشیپ  رازبا  هدننک  رداص  روشک  نیرتگرزب  دراد ، ار  رـشب  قوقح  زا  عافد  یهاوخيدازآ و 
هداوناخ و رد  ود  نآ  زا  کی  ره  تلاسر  نانز و  ياـهتوافت  كارتشا و  نونکاـت  هتـشذگ  زا  رادهنماد  ياـهثحب  زا  یکی  درم  نز و  ناـیم 

اههنیمز همه  رد  ود  نآ  يربارب  ناهاوخ  درم  نز و  یـشوه  یناور و  یمـسج  ياهتوافت  نتـشاگنا  هدـیدان  اب  یبرغ  ياهروشک  تسا  هعماج 
یعقاو قوقح  هب  نز  اهنت  هن  هک  دوشیم  هدـهاشم  یبرغ  ياهروشک  رد  رـضاح  لاـح  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  هدـیا  نیا  دروآهر  دـندش .

نز قوقح  عییضت  اب  ادتبا  نامه  زا  مالسا  لباقم  رد  دشن . اههدافتـساءوس  تاغیلبت و  يارب  ییالاک  هچیزاب و  زج  ًالومعم  هکلب  دیـسرن ; دوخ 
زا يرازبا  هدافتـسااب  نینچمه  درک  تفلاخم  دـندادیمن  لام  کلمت  ثرا و  دـننام  نز  هب  یقح  چـیه  تشاد و  جاور  تیلهاج  نامز  رد  هک 

درک و عضو  ار  یماکحا  درم  نز و  ياهتوافت  اهكارتشا و  نتفرگ  رظن  رد  اب  مالـسا  درک . تفلاخم  تدـش  هب  وا  يدازآ  رد  طارفا  نز و 
مکح عضو  رد  كالم  نیا  هب  دوشیم  همیمض  هک  یشسرپ  خساپ  رد  درک . فظوم  تقلخ  زا  فده  هب  ندیـسر  يارب  ار  ود  نآ  زا  کی  ره 

ییایوپ هعیـش  بهذم  هژیو  هب  مالـسا و  ياهزایتما  زا  یکی  نامز  رتسب  رد  نآ  رییغت  ماکحا و  تسا ب ـ  هدش  هراشا  يدودـح  ات  هید  ثرا و 
ادـیپ نامز  لوط  رد  يرییغت  هنوگچـیه  دنـشابیم و  تباث  دوخ  تیهام  رد  دـنچ  ره  مالـسا  ماکحا  تسا  ناکم  نامز و  ساـسا  رب  داـهتجا ،

یـصاخ ياهكالم  تاعوضوم و  ياراد  ماکحا  اهتنم  تسا "  لالح  هشیمه  يارب  زین  وا  لالح  مارح و  هشیمه  دنوادخ  مارح  ; " دننکیمن
ای ینوریب و  رییغت  نامز  رتسب  رد  هک  یمادام  ات  و  دـناهدش . عیرـشت  ریرقت و  سدـقم  عراـش  فرط  زا  اـهنآ  هظحـالم  هب  اـهنت  هک  دنـشابیم 

ارجا زین  مکح  درک  رییغت  اهعوضوم  هچنانچ  اّما  دـننامیم ; ریذـپانرییغت  تباث و  ماکحا  دوشن  لصاح  اهكالم  تاـعوضوم و  يارب  ینورد 
کمن رازکمن  رد  یگـس  هک  نیا  دـننام  ینورد  تسا 1 . نکمم  تروص  ود  هب  ماـکحا  عوضوم  رییغت  عوضوم  رییغت  عاونا  دـش . دـهاوخن 

رییغت زین  مکح  تروص  نیا  رد  هک  ددرگ  هکرـس  بارـش  ای  دوش  هشپ  ندب  ءزج  ناسنا  ندـب  نوخ  ای  راخب و  هب  لیدـبت  سجن  بآ  ای  دوش ،
ياهنوگ هب  دشاب ، هدرک  رییغت  یعوضوم  هب  تبسن  يداصتقا  ای  یعامتجا و  طباور  هک  اج  نآ  دننام  ینوریب  . 2 درادن . ثحب  ياج  دنکیم و 

رب يدیدج  مکح  هدش و  هتشادرب  نیشیپ  مکح  زین  تروص  نیا  رد  دشابن . مکاح  عوضوم  هب  تبسن  نیشیپ  یعامتجا  يداصتقا و  طباور  هک 
تسا هدرک  نیعم  مالسا  دوخ  هک  تسا  ییاهرایعم  نیزاوم و  قباطم  دیدج ، مکح  تشادرب  هزاجا  تارییغت و  مکح  نیا  دوشیم . راب  اهنآ 
رییغت فرـص  هب  دـیابن  ور  نیا  زا  تسا  تخـس  رایـسب  ینوریب  تارییغترد  هژیو  هب  ماکحا  كالم  عوضوم و  نییعت  هک  درک  تقد  دـیاب  اهتنم 
هتـشاد دوجو  زین  يرگید  ياهكالم  دـشابن و  مکح  كالم  اهنت  نیا  هک  اـسب  هچ  داد  رییغت  هب  مکح  یعاـمتجا  طـباور  طیارـش و  يرهاـظ 

میربخیب نآ  زا  ام  هک  دشاب 

؟  تابجاو ماجنا  ای  تسا  رتهب  سانلا  قح  تیاعر 

شسرپ

؟  تابجاو ماجنا  ای  تسا  رتهب  سانلا  قح  تیاعر 

خساپ
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زا دـنوادخ  هک  هدـمآ  تاـیاور  رد  هک  نیا  هچ  دوش ؛ تقد  نآ  رد  یلیخ  دـیاب  تسا و  رادروخرب  ياهژیو  تیمها  زا  مالـسا  رد  ساـنلا  قح 
رد یلب  دوشیمن . هدیشخب  ددرگن ، یضار  قح  بحاص  ات  هک  تسا  مهم  ردق  نآ  سانلا  قح  یلو  دنکیم ؛ تشذگ  هبوت  اب  شدوخ  قوقح 

یـضار ار  قح  بحاص  يوحن  هب  دنوادخ  دوش ؛ دیهـش  دـشاب و  اهنآ  هدـهع  رب  یـسانلا  قح  رگا  دـناهتفگ : ادهـش ) لثم   ) دارفا یخرب  دروم 
دراد تعسو  هک  یبجاو  اب  سانلا  قح  رگا  هک : هدش  هتفگ  سانلاقح ، تیمها  رد  تسین . راک  رد  ییانثتـسا  نینچ  نارگید  يارب  اما  دنکیم ،
دیاب دـش ، وربور  یهورکم  ای  یبحتـسم  رما  اب  رگا  دوش و  هدـناوخ  زاـمن  سپـس  ددرگ ، ادا  قح  نآ  دـیاب  لّوا  دـش ، ضراـعم  زاـمن ) لـثم  )

قح هک  تسا  ییاـج  رد  دـش  هتفگ  هچنآ  درک . كرت  ار  ساـنلا  قح  ناوتیمن  یلاـح  چـیه  رد  تروص  ره  رد  تشاد . مدـقم  ار  ساـنلاقح 
شیپ يرتمهم  هدـسفم  تسا و  نکمم  هک  یتروـص  رد  دـشاب ؛ تمهت و ...  تبیغ ، لـیبق  زا  قـح  رگا  اـما  دـشاب ؛ هتـشاد  یلاـم  هبنج  ساـنلا 

ثعاـب ًـالثم   ) دوـشب يرتمهم  هدـسفم  بجوـم  نتفگ  رگا  اـما  ددرگ . بلج  هدـش ، تـبیغ  وا  زا  هـک  یـصخش  نآ  تیاـضر  دـیاب  دـیآیمن 
تبیغ و نآ  دای  هب  تقو  ره  هکلب  دوش ، هتفگ  صخش  نآ  هب  تسین  مزال  تروص  نیا  رد  دوشب ) دیدش  فالتخا  دروخ و  دز و  ای  يزیرنوخ 

. دینک ترفغم  بلط  وایارب  دیاب  دیتفایم ، هدش  هدز  وا  هب  هک  یتمهت 

؟  تسیچ مالسا  رد  يراد  هدرب  هفسلف 

شسرپ

؟  تسیچ مالسا  رد  يراد  هدرب  هفسلف 

خساپ

ماظن هزورما  هک  هنوگ  ناـمه  دـشابیم . یگنهرف و ...  یـسایس ، يداـصتقا ، طیارـش  هعومجم  زا  یعباـت  نارود  ره  رد  یعاـمتجا  ياـهماظن 
دنچ ات  تسا . هدومن  باجیا  ار  نآ  صاخ  یگنهرف  یعامتجا ، يداصتقا ، طیارـش  تسا و  مکاـح  ناـهج  رد  ییاـمرفراک و ...  يرگراـک و 

طیارـش رد  یماظن  چـیه  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ هدوب  نارود  نآ  روما  هرادا  يارب  بسانم  شور  يرادهدرب  ماظن  ناهج  یماـمت  رد  شیپ  نرق 
یـسررب تسا . هدوب  يرادهدرب  هویـش  زور ، نآ  طیارـش  رد  هویـش  نیرتبسانم  ورنیا  زا  تسا . هتـشادن  ار  نآ  ینیزگیاـج  ناـکما  زور  نآ 

متـسیس رد  یـساسا  رییغت  هکنیا  هب  هجوت  اب  زین  مالـسا  تسا . جراخ  خـساپ  نیا  لاجم  زا  هدرتسگ و  عیـسو و  رایـسب  عوضوم  نیا  ياههنیمز 
هدرک تکرح  تهج  دـنچ  رد  نیناوق  عضو  اب  یلو  تشاذـگ ، هحـص  هلأسم  نیا  لصا  هب  نکمم ، هن  هدوب و  يرورـض  هن  زور  نآ  یعاـمتجا 
عضو - 2 صاـخ . دراوم  رد  زج  نآ  میرحت  و  نتفرگ ،) هدـنب   ) قاـقرتسا تیفیک  دروم  رد  نیناوق  عـضو  اـب  دارفا  قوـقح  نیمأـت  - 1 تسا : 
عـضو ناگدرب و  يزاسدازآ  هب  مدرم  بیغرت  - 3 هدرب . کلام و  نیب  حیحـص  طباور  میظنت  ناگدرب و  قوقح  زا  تیاـمح  تهج  رد  نیناوق 

هب نانآ  هک  تخاس  مهارف  ناگدرب  يارب  ار  یطیارش  مالسا  عومجم  رد  قتع .) طیارـش  تارافک و  دننام   ) دوصقم نیا  لوصح  يارب  ینیناوق 
طاـقن زا  يرایـسب  رب  کـیلامم »  » تموـکح اهتدـم  یتـح  دـنتفای و  تسد  یمالـسا  هعماـجرد  یـسایس  یملع و  مهم  تاـجرد  تاـماقم و 
رسارس زا  ار  ناگدرب  ناگدرب ، یگدنز  يارب  یفطاع  یناسنا و  طیارش  ندروآ  مهارف  اب  مالسا  تقیقح  رد  دشرادیدپ . یمالـسا  ياهروشک 

. دـندشیم مالـسا  جورم  غلبم و  يدازآ ، اـب  هارمه  دوخ  نطوم  هب  تشگزاـب  رد  ناـنآ  دومن و  یمالـسا  هعماـج  هب  نتـسویپ  هب  قاتـشم  اـیند 
ینوـگرگد لـماوع  زا  یکی  املــسم  دوـشگ و  ار  ناـگدرب  يدازآ  هار  رگید  يوـس  زا  درک و  دودـسم  ار  دازآ  دارفا  ندـش  هدرب  هارمالــسا 

زا ناـنآ  دـناهدوب . نوناـق  هدـعاق و  نیمه  لومـشم  نیب  نیا  رد  زین  اـهزینک  تسا . هدوب  هنیمز  نیا  رد  مالـسا  شقن  ناـهج ، رد  یگدربماـظن 
یمالسا گنهرف  اب  دنتشگیم ، یمالسا  کلامم  دراو  يراجت  تروص  هب  ای  و  دندشیمریـسا ، ناناملـسم  اب  گنج  رد  هک  رگید  ياهروشک 

هک مینادب  تساجب  دـندرکیم . یگدـنز  یمالـسا  هعماج  رد  مدرم  رگید  دـننامه  نانآ  زا  يرایـسب  هدشانـشآ و  نآ  شخب  تاجن  يایازم  و 
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هدرتـسگ رایـسب  هلوقم  نیا  رد  نخـس  تسا . هدوب  یمور  يزینک  زین  جـع )  ) ناـمز ماـما  رداـم  یتـح  دـناهدوب ، زینک  اـم  همئا  زا  یخرب  رداـم 
یتـجح مسیـسکرام  اـت  میدـق  مور  یگدرب  زا  یناـجنز  يوـسوم  یگدرب  يدازآ ، هلأـسم  مالـسا و  ك :  رتـشیب ر .  هعلاـطم  يارب  دـشابیم .

یلع دمحم  یگدرب  هب  یهاگن  يرشبم  هّللادسا  رشب  قوقح  رکف  رادیب  ناتـساب  مور  رد  يرادهدرب  مراکم  رـصان  ینید  ياههدروآرف  ینامرک 
یجریا قداص  مالسا  رد  یگدرب  یمارگ 

؟  تسا یبرغ  ياهروشک  لمعلا  سکع  رطاخ  هب  یمالسا  دودح  ماکحا و  لماک  يارجا  مدع  ایآ 

شسرپ

؟  تسا یبرغ  ياهروشک  لمعلا  سکع  رطاخ  هب  یمالسا  دودح  ماکحا و  لماک  يارجا  مدع  ایآ 

خساپ

زا رود  هب  ملاس  ياهعماج  داجیا  یهلا و  ماـکحا  يارجا  یمالـسا  يروهمج  لیکـشت  فادـها  زا  یکی  ًـالوا : تفگدـیاب : لاؤس  نیادروم  رد 
هدومن مزتلمیهلا  ماکحا  دودح و  يارجا  هب  ار  دوخ  ادیدش  نونکات  سیسأت  ودب  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ساسا  نیا  رب  دشابیمدسافم ،

رب ینبم  یللملانیب  عماجمطـسوت  ناریا  ندومن  موکحم  نآ ، رب  هاوگ  نیرتـهب  تسا و  هدوـمن  تخادرپ  مه  يداـیز  ياـههنیزه  هار  نیا  رد  و 
لباق بوچراچ  نیا  رد  طباور و ... عطق  اهمیرحتزا ، يرایسب  دشابیم و  ررکم  تروص  هب  یهلا ، دودح  يارجا  رطاخ  هب  رـشب  قوقح  ضقن 

هک يدایز  رایـسب  طیارـش  اب  مه  نآ  مرج  عوقو  دیاب  یمالـسا  ماکحا  ساسارب  ایناث : يدشر و .)... ناملـس  يارجام  دـننام   ) دـشابیم لیلحت 
اب هارمه  وا  تقرـس  هکدوشیم  هدیرب  دزد  تسد  ینامز  تقرـس  دروم  رد  ًالثم  دوش  لامعا  تازاجمدـعب  ات  دوش  تباث  زرحم و  دراددوجو ،

یهجو رب  مه  نآ  دنهد  تداهـش  یـضاق  دزن  سلجم  رد  لداع  دـهاش  راهچ  هک  تسا  یتروص  رد  انز  دـح  توبثای  دـشاب و  طرـش  هدزناش 
هدشارجا مکح  هدوب  ملسم  یضاق  دزن  رد  طیارـش  نیا  هاگره  همه  نیا  اب  یلو  دوشیم ، تباث  تسد  عطق  دنام  يدراوم  تردنهب  هک  صاخ 

عطق تقرس و  دح  يارجایارب  طیارش  هعومجم  ًالومعم  هک  اجنآ  زا  یلو  میشابیم . دهاش  ناریا  یمالسا  يروهمج  رد  يدایز  دراوم  تسا و 
زا یصاخ  طیارـش  رد  تسا  نکمم  دودح  زا  یخرب  يارجا  اثلاث : دنوشیم . هیبنت  يرگید  ياهتروص  هب  اهدزد  دوشیمن  تباث  دزد  تسد 

: اعبار دوشیم . راتفر  یمالـسا ، مکاح  رظن  رب  انب  هک  دشابن  یمالـسا  ماظن  تحلـصمقفاوم  بولطم و  نادـنچ  یمومع  راکفا  رد  باتزاب  رظن 
لیالد رد  دیاب  ار  نآ  یلصالماع  یلو  دراد  طابترا  دودح  يارجا  اب  يدودح  ات  هچرگ  تیانج و ... تقرس ، دننام  یعامتجا  دسافم  شیازفا 

یمالسا تموکح  هیلوا  هفیظو  ساسا  نیا  رب  تسناد . ... دایتعا و ردخم و  داوم  مروت و  يراکیب ، رقف ، يداصتقا ، تالکشم  هلمج  زا  يرگید 
ینوناق ياههار  زا  هدافتسا  ناکما  هب  هجوت  اب  هک  تفر  ینیمرجم  غارسدیاب  ادعب  دشابیم ، هعماج  دارفا  مامت  هیلوا  یـساسا و  ياهزاین  نیمأت 

باکترا رب  لیلد  اهییاسران  تالکـشم و  دوجو  زین  رگید  يوس  زا  هتبلا  تخادرپ . اهنآتازاجم  هب  دـناهدز و  يدزد و ... هب  تسد  عورـشم  و 
يایاوز داعبا و  مامت  دیاب  قیقد  عماج و  لیلحت  هب  یبایتسد  يارب  نیاربانب  دوشیم ، راتفر  تدـش  هب  نیمرجماب  هدـشن و  نوناق  فالخ  لامعا 

امش تیلوؤسم  ساسحا  زا  ریدقت  نمض  نایاپ  رد  تخادرپ . اهنآ  للع  تالکـشم و  دوجو  هرابرد  تواضق  هب  دعبو  تفرگ  رظنرد  ار  هلأسم 
. دیریگب سامت  هیئاضق  هوق  یمومعطباور  اب  لئاسم  نیا  صوصخ  رد  لماک  عالطا  يارب  تسا  رتهب 

. دینک نایب  تواضق  دروم  رد  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  ینانخس 

شسرپ

. دینک نایب  تواضق  دروم  رد  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  ینانخس 
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خساپ

هعجارم ءاضقلا » هژاو  ، همکحلانازیم  » ای و  ءاضقلاباتک » هعیـشلالیاسو ،  » هب مییامنیم  داهنـشیپ  تسا . دایز  هراب  نیا  رد  ثیداحا  تایاور و 
تـسا هدش  هدیرب  رـس  دراک  نودب  دوش  راذگاو  وا  هب  تواضق  راک  هک  ره  - » 1 ددرگیم : نایب  اجنیا  رد  تیاور  هس  لاـح  نیع  رد  دـییامن .

زور رد  - » 2 (. 4952 ج 10 ، همکحلانازیم ، همجرت  «، ) خزود شتآ  دوـمرف : تـسیچ ؟ ندیربرـس  زا  روـظنم  ادـخ  لوـسر  يا  دـش : ضرع 
امرخ کی  هرابرد  یتحزگره  شراک  دنکیم  وزرآ  هک  دوشیم  هدیـشک  وا  زا  یتخـس  باسح  نانچ  دـنروآیم و  ار  رگداد  یـضاق  تمایق 

نآ نیا و  هب  لسوتم  نآ  هب  ندیـسر  يارب  دـشاب و  تواضق  بصنم  يایوج  هک  ره  - » 3 (. 4954 نامه ، «، ) دوب هدرکن  يرواد  رفن  ود  ناـیم 
، درادب شراوتـسا  هک  دتـسرف  ورف  وا  رب  ياهتـشرف  دـنوادخ  دوش  نآ  نتفریذـپ  هب  روبجم  هک  ره  دراذـگاوشدوخ و  هب  ار  وا  دـنوادخ  دوش ،

0(4954 نامه ، )

هقف داهتجا و  نیمه  هعیش ، تازایتما  زا  یکی  هک  تسا  نیا  ما  یـصخش  رظن  درکن . عناق  نادنچ  ارم  ( 9899  ) ما یلبق  همان  لاؤس 5  باوج 
ناناملسم و هید  يواست  مدع  نوناق  شیپ  تقو  دنچ  نیمه  هک  نیا  هن  رگم  دریگ  یم  تروص  ناکم  نامز و  تایـضتقم  هب  هجوت  اب  هک  تسایوپ 

. درک رییغت  ناناملسمریغ 

شسرپ

هقف داهتجا و  نیمه  هعیـش ، تازایتما  زا  یکی  هک  تسا  نیا  ما  یـصخش  رظن  درکن . عناـق  نادـنچ  ارم  ( 9899  ) ما یلبق  همان  لاؤس 5  باوج 
هید يواـست  مدـع  نوناـق  شیپ  تقو  دـنچ  نیمه  هک  نیا  هن  رگم  دریگ  یم  تروـص  ناـکم  ناـمز و  تایـضتقم  هب  هجوـت  اـب  هک  تساـیوپ 

تروص هب  هید  ای  دـشاب  ربارب  نز  درم و  هید  نامز ، طیارـش  هب  هجوت  اـب  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  اـعقاو  درک . رییغت  ناناملـسمریغ  ناناملـسم و 
اهدـص طیارـش  بسانتم  هک  راسگنـس  مکح  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  دوش . باسح  زور  ياهالاک  بسح  رب  هید  ای  دوش  صخـشم  يدربراک ،
اجنیا رد  هتبلا  دوش ) یمن  ارجا  یمالـسا  يروهمج  رد  المع  راسگنـس  مکح  مه  نالا  هک  نیا  امک   ) دهد تروص  رییغت  تسا  هدوب  لبق  لاس 
راکانز يارب  قالش  هبرض  دص  لثم   ) تسا هدمآ  نآرق  رد  حوضو  هب  هک  مالسا  ییازج  ماکحا  هک  نیا  نآ  هدرک و  لوغشم  ار  منهذ  یلاؤس 

تارایتخا هزوح  رد  طقف  یمالـسا  ییازج  ماکحا  رییغت  ایآ  درادـن ؟ دوجو  نآ  رییغت  تیلباق  ای  دوش  یمن  نامز  رورم  لماش  ایآ  نز ) اـی  درم 
؟ تسا هیقف  یلو 

خساپ

ریثأت ناکم و  نامز و  طیارـش  تایـضتقم و  ایوپ و  هقف  داهتجا و  يانعم  هک  نیا  لوا  ددرگیم : نشور  همدقم  دنچ  رکذ  اب  لاؤس  نیا  خـساپ 
لقع و تنـس و  باتک و  زا  فلتخم  تاـعوضوم  ماـکحا  طابنتـسا  ندروآ و  تسد  هب  هعیـش  هقف  رد  داـهتجا  دوش . هدـیمهف  داـهتجا  رد  نآ 
، ءانغ اطخ ، لتق  دمع ، لتق  يراوخهزور ، انز ، رامق ، بارـش ، لثم  یعوضوم  رگا  هجیتن  رد  تسا . یلقع  یعرـش و  يهیلمع  لوصا  عامجا و 

تایآ قبط  دراد  هفیظو  دهتجم  دنـشاب  یـصخشم  مکح  ياراد  ینید  يداهتجا و  عبانم  رد  يرگید  عوضوم  ره  يزاسهمـسجم و  یقیـسوم ،
. دـیآیمرب مه  يداع  دارفا  زا  درادـن و  داهتجا  هب  زاین  رادـقم  نیا  هک  دوشن  رّوصت  دـیامن و  نایب  ار  مکح  نامه  تیب  لها  تاـیاور  نآرق و 

یمامت رب  ّطلـست  لاثم  ناونع  هب  دشابیم . یناوارف  تامّدقم  هب  زاین  ّهلدا  زا  مکح  تشادرب  يارب  نوچ  تسین . هداس  مه  نادـنچ  هلئـسم  اریز 
هلئـسم نیا  رد  یهقف  یلوصا و  فلتخم  دـعاوق  رب  طلـست  دوجوم و  لیلد  اـب  ضراـعم  فلاـخم و  لـیلد  مدـع  دوجو  زا  یهاـگآ  يارب  ّهلدا 

نادب دوب ، مدرم  يهقیلـس  قوذ و  قباطم  ای  دمآ  ابیز  شنهذ  هب  یمکح  هک  نیا  درجم  هب  دـناوتیمن  هیقف  هاگ  چـیه  هجیتن  رد  دراد . تلاخد 
تلاخد تیجح و  فلتخم و  ياههقیلـس  مکح  ای  دوخ  صخـش  مکح  هن  تسا ، هللا  مکح  نایب  ددص  رد  وا  رتحضاو  ترابع  هب  دهد . يوتف 
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نیمه هب  عیشت  رد  داهتجا  هقف و  يایوپ  يهلئـسم  دشاب و  هتـشادن  عرـش  مکح  اب  تافانم  هک  تسا  يّدح  رد  یعرـش  ماکحا  رد  يرـشب  لقع 
: هدمآ تیاور  رد  الا  دیامنیم و  طابنتـسا  هب  مادقا  دهتجم  تنـس ) باتک و   ) ینید نوتم  نتفرگ  رظن  رد  ینابم و  لوصا و  ظفح  اب  هک  تسا 

تـسا نکمم  هلب  دنکیمن . رییغت  هاگ  چیه  دـنوادخ  مکح  سپ  همیقلا » موی  یلا  مارح  دـمحم  مارح  همیقلا و  موی  یلا  لالح  دـمحم  لالح  »
هکلب تسین ، هلیـسو  نیا  سفن  جنرطـش  تمرح  عوضوم  هک  دنلئاق  گرزب  ناهیقف  زا  یخرب  هک  جنرطـش  تمرح  دننام  دـبای ، رییغت  عوضوم 
سپ . ) تشاد دـهاوخن  دوجو  تمرح  مکح  ددرگ  جراـخ  تخاـب  درب و  يهلیـسو  زا  جنرطـش  رگا  هجیتـن  رد  تسا . راـمق  تمرح ، عوضوم 
رییغت رد  ناکم  نامز و  سپ  تسا .) یفتنم  عوضوم  نیا  نآ  رد  دوب و  رامق  جنرطـش  تمرح  عوضوم  هکلب  هدشن  ضوع  رامق  تمرح  مکح 

مود يهمدقم  هب  تبون  نآ  يایوپ  داهتجا و  يانعم  ندش  نشور  زا  دـعب  تسا . هقف  ییایوپ  يانعم  نیا  هللا و  مکح  هن  دنتـسه ، رثؤم  عوضوم 
یماکحا . 1 دنمسق : دنچ  رب  ماکحا  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیا  خساپ  تسا ؟ نشور  ام  يارب  ًالماک  یهلا  ماکحا  لیلد  تلع و  ایآ  هک  دسریم 

مهف و ملع  تفرـشیپ  اب  یلو  هدومنن ، ناـیب  ار  نآ  عیرـشت  تلع  عراـش  هک  یماـکحا  . 2 هدومن . نایب  ار  اـهنآ  عیرـشت  تلع  عراـش  دوخ  هک 
تفرشیپ اب  هن  هدومن و  نایب  ار  نآ  عیرشت  تلع  عراش  هن  هک  یماکحا  . 3 تاهورکم . تابحتسم و  بلاغ  لثم  تسا ، نکمم  نآ  هب  یسرتسد 

ماکحا زا  يرایسب  رد  هجیتن  رد  دشابیم . دّبعت  تهج  هب  ًافرص  هک  حبص  زامن  ندناوخ  تعکر  ود  لثم  درب ، یپ  مکح  تلع  هب  دوشیم  ملع 
رگید یقیقحت  یلقع و  لیلد  يور  زا  دـنوادخ  تمکح  ملع و  شریذـپ  اب  دنتـسه و  يدـبعت  ًافرـص  ای  اریز  مینک . رظن  لامعا  میناوتیمن  اـم 

يهمدقم مینک . ادیپ  ار  ماکحا  تلع  هب  لین  تردق  هک  دناهدیسرن  يّدح  هب  زونه  ام  مولع  ای  دشابیم  ییالقعریغ  يو  ماکحا  تلع  زا  لاؤس 
مکح جرح و  رسع و  ای  ترورض  رثا  رد  هّیلوا  ماکحا  رییغت  ثحب  ّالا  میتسه و  يداع  طیارش  رد  امـش  لاؤس  خساپ  ماقم  رد  ام  هک  نیا  موس 

هب هید  ندرک  يدربراـک  هک  تسا  نیا  امـش  خـساپ  هتکن  هس  نیا  هب  هجوـت  اـب  تسا . يرگید  يهطیح  هعماـج  یمالـسا  يربـهر  هیقف و  یلو 
ندرک يدروم  ًایناث  تسا . هیعرش  يهلدا  فالخرب  ًالوا  دشاب : يداع  صخش  کی  تسد  يهید  زا  شیب  شاقن  کی  تسد  يهید  هک  يروط 

هک دوشیمن  هدـیمهف  ّهلدا  زا  ًاثلاث  ددرگیم . یمالـسا  ءاضق  ماظن  رد  یناوارف  تافالتخا  بجوم  دراد و  یفانت  تّینوناق  اب  لـئاسم  هنوگ  نیا 
عیرـشت دراد  يوق  لامتحا  هجیتن  رد  دشاب ؟ رتش  دص  ناسنا  کی  ناج  شزرا  تسا  لوقعم  روطچ  دشاب . هدراو  صقن  ناربج  يارب  طقف  هید 

هلأسم تسا . هتخانـشان  ام  يارب  العف  هک  يرگید  ياهتلع  اهتمکح و  ای  دـشاب  مرج  لصا  عوقو  زا  نآ  یگدـنرادزاب  تهج  هب  مکح  نیا 
نیا رگم  میجنسب . يرشب  صقان  لقع  اب  ار  دنوادخ  ماکحا  میناوتیمن  ام  تسا و  هلوقم  نیمه  زا  زین  یّمِذ  ِناملسمریغ  يهید  راسگنـس و  ي 

يهید تاـیاور و  هک  دـنلئاق  ءاـهقف  زا  یخرب  لاـثم  ناوـنع  هب  دـشاب  هتـشاد  لاکـشا  نآ  دنـس  اـی  مکح  نـیا  لـیلد  تلـالد  رد  دـهتجم  هـک 
دصتشه رب  ثیدح  رودص  نامز  رد  تسا و  یمالسا  مکاح  رایتخا  تسد و  هب  اهنآ  يهید  نییعت  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  یمذ  ِناملـسمریغ 

مرج نیا  دوش  هتفگ  هک  تسا  ماکحا  رییغت  زا  ریغ  فرح  نیا  دیامن و  قیبطت  يرگید  رادقم  رب  دـناوتیم  رگید  ِمکاح  هدـش و  قیبطت  مهرد 
مه لوا  زا  يدـهتجم  نینچ  رظن  هب  هک  تسا  نیا  راتفگ  نیا  يانعم  هکلب  تسا ، يرگید  زیچ  هزورما  هدوب و  نآ  لبق  لاس  دـص  رد  شمکح 

نیمه دـنراد . درم  نز و  يهید  يواست  هیرظن  هک  مه  یناسک  هدوب  مکاـح  راـیتخا  هب  هکلب  هدوبن ، مهرد  دصتـشه  ناملـسمریغ  يهید  مکح 
یتلالد نینچ  هلدا  هک  دـنلئاق  ءاهقف  رثکا  هچ  رگ   ) ناـکم ناـمز و  طیارـش  هب  هن  دـنیامنیم  دانتـسا  هیعرـش  يهلدا  هب  دـنیوگیم و  ار  بلطم 

دروم ماکحا  خسن  باب  رد  هک  یلصفم  ثحب  دنورب  نیب  زا  دنوش و  نامز  رورم  لومشم  ماکحا  زا  یضعب  هک  نامز  رورم  هلئـسم  اما  درادن )
. دریگیم رارق  نامز  رورم  لومـشم  دشاب  يدودحم  نامز  ياراد  لوا  زا  یمکح  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  يهصالخ  دریگیم و  رارق  یـسررب 

زاوج هب  نآ  نامز  ندـش  يرپس  اب  هدوب و  دودـحم  شنامز  هک   ) سکعلاب هداد و  انز  البق  هک  ینز  اب  نمادكاـپ  درم  جاودزا  تمرح  دـننام 
رییغت نآ  يهیلوا  مکح  فلتخم  ياهروشک  مدرم و  دـنیآدب  دـنیآشوخ و  تهج  هب  دـشاب  یمئاد  قلطم و  یمکح  رگا  یلو  هدـش ) لیدـبت 

ماکحا هب  طوبرم  هلحرم  نیا  میتفگ  هک  روطنامه  و  جرح و ... رسع و  ترورض و  لثم  صاخ  طیارـش  ندش  لصاح  اب  رگم  دنکیمن . ادیپ 
. تسا یمالسا  مکاح  تارایتخا  يهطیح  هب  طوبرم  تسا و  هیوناث 

؟ تسا هنالداع  دوشیم  هدایپ  ام  هعماج  رد  هک  ینیناوق  ایآ 
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شسرپ

؟ تسا هنالداع  دوشیم  هدایپ  ام  هعماج  رد  هک  ینیناوق  ایآ 

خساپ

تلادـع و تافـص  زا  تسا و  ناهج  ناسنا و  کـلام  لزنم  نییآ  هک  سدـقم  عراـش  طـسوت  هک  اـجنآ  زا  اـم  یعرـش  نیناوق  ماـکحا و  همه 
نوناق تسا  هدومن  یط  زین  ار  یمالـسا  تموکح  يراذـگ  نوناق  لحارم  هک  اـجنآ  زا  تسا و  هنـالداع  هدـش ، عضو  تسا  رادوخرب  تمکح 

تسا و یمالـسا  نیزاوم  اب  قبطنم  هک  اجنآ  زا  زین  يروشک  ياردا و  نیناوق  تسا . نآ  يارجا  نماض  تموکح  هدمآ و  رامـش  هب  یتموکح 
نآ عـبط  هب  تسا و  ارجا  هـب  مزـال  هدوـب و  هنـالداع  هدـنارذگ  ار  یمالـسا  تموـکح  يراذـگ  نوناـق  لـحارم  زین  درادـن و  نآ  اـب  یتاـفانم 

طـسوت یـساسا  نوناق  نیودـت  یمالـسا : يروهمج  رد  يارذـگ  نوناـق  لـحارم  تسا . رادوخرب  لومـش  نیا  زا  زین  هماـننییآ  اههمانـشخب و 
رب زین  يداع  نیناوق  بیوصت  دـناهداد .  يأر  یـساسا  نوناق  هب  زین  مدرم  دـناهدوب و  ءاـهقف  زا  هک  هتفرگ  تروص  یـساسا » نوناـق  ناـگربخ  »

ياروش سلجم  قیرط  زا  هننقم  هوق  لامعا  : » دـیوگیم یـساسا  نوناق  لصا 58  تسا . یمالـسا  ياروش  سلجم  رد  مدرم  ناگدنیامن  هدـهع 
ياروش هب  یمالـسا ، ياروش  سلجم  رد  نوناـق  بیوـصت  زا  سپ  {. 1 ...«} دوشیم لیکـشت  مدرم  بختنم  ناگدنیامن  زا  هک  تسا  یمالـسا 
نیزاوم اب  قبطنم  قفاوم و  رگا  دـشاب . یـساسا  نوناـق  مالـسا و  نیزاوم  اـب  قبطنم  هک  دوش  یـسررب  اـجنآ  رد  اـت  دوشیم  هداتـسرف  ناـبهگن 
سلجم تابوصم  هیلک  : » دیوگیم یساسا  نوناق  لصا 94  ددرگ . رظن  دیدجت  نآ  رد  ات  دوشیم  عاجرا  سلجم  هب  ّالا  دییات و  هدوب  یمالسا 

زا لوصو ، خیرات  زا  زور  هد  فرظ  رثکادح  ار  نآ  تسا  فظوم  نابهگن  ياروش  دوش . هداتـسرف  نابهگن  ياروش  هب  دـیاب  یمالـسا  ياروش 
زاب سلجم  هب  رظن  دـیدجت  يارب  دـنیبب  ریاغم  ار  نآ  هچ  ناـنچ  دـهد و  رارق  یـسررب  دروم  یـساسا  نوناـق  مالـسا و  نیزاوم  رب  قاـبطنا  رظن 

رد اب  سلجم  دـش و  فالتخا  ناـبهگن  ياروش  سلجم و  نیب  يدروم  رد  رگا  {. 2 «} تسا ارجا  لباق  هبوصم  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنادرگ .
لصا 112 دش . دهاوخ  عاجرا  تحلصم  صیخشت  عمجم  هب  دروم  دنکن  نیمات  ار  نابهگن  ياروش  رظن  یمالسا ، ماظن  تحلـصم  نتفرگ  رظن 

فالخ نابهگن  ياروش  ار ، یمالـسا  ياروش  سلجم  هبوصم  هک  يدراوم  رد  ماـظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  : » دـیوگیم یـساسا  نوناـق 
يروما رد  هرواشم  دنکن و  نیمات  ار  نابهگن  ياروش  رظن  ماظن ، تحلصم  نتفرگ  رظن  رد  اب  سلجم  دنادب و  یساسا  نوناق  ای  عرش و  نیزاوم 
ینیناوق {. 3 ...«} دوشیم لیکـشت  يربهر  روتـسد  هب  تسا  هدـش  رکذ  نوناق  نیا  رد  هک  فیاظو  ریاس  دـهدیم و  عاجرا  نانآ  هب  يربهر  هک 

يرادا و نیناوق  رد  كدنا  دنچ  ره  يدراوم  رد  هتبلا  دنـشابیم . ءارجالا  مزال  دناهنالداع و  راد و  تیحالـص  دنارذگیم  ار  لحارم  نیا  هک 
تاراشتنا ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  [. 1 . ] تسا یسانشراک  فعـض  زا  یـشان  هاگ  هک  دوشیم  هدید  ییاهفعـض  يروشک 

ص 67. نامه ، [. 3 . ] ص 57 نامه ، [. 2 . ] ص 43 لصا 58 ، يدنواهن ،

؟  تسیچ یفسلف  یملع و  تواضق  یقوقح و  تواضق  قرف 

شسرپ

؟  تسیچ یفسلف  یملع و  تواضق  یقوقح و  تواضق  قرف 

خساپ

هیراج نیناوق  ار بـا  ـ نآ طا  ـبـ ترا دسانـشبار و  يوعد  دروم  هلاسم  تیهاـم  دـیاب  طـقف  دـنک ,  یم  يرواد  یقوقح  لـئا  ـ ـس رد مـ ـی کـه  ـس کـ
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سک ره  هک  دنتـسه  یـسح  و  یلک )  لباقم  رد  یئزج (  يایا  ـ ـض اعون قـ یقوقح  لئاسم  ودنک  يرواد  تواضق و  هب  مادقا  سپـس  دمهفب و 
رتارف اپ  تلادع  میرح  زا  دیا  وا فـقـط نـبـ دـیایبرب .  نآ  كرد  روصت و  هدـهع  زا  دـناوت  یم  یبوخب  دـشاب ,  هتـشاد  یهاگآ  اهنآ  فارطارد 
هلئسم کی  رد  وا  يرواد  دشاب  هچ  هر هـر  ـ خالا و بـ دراذگب .  یقرف  دنک  یم  تواضق  هک  هچنآو  دنیب  یم  هک  هچنآ  نیب  دیابن  زین  دراذگب و 

ـا ـصو ـ ـص ـه عـلـمـی و خـ لا ـ ـس رد مـ ـی کـه  ـس ـا کـ ما دوش .  یم  يوریپ  شتواـضق  یجراـخ ,  ناـیرج  رد  هک  تسا  يدادرارق  يراـبتعا و 
یئزج روما  فرط  هب  ار  وا  تاسوسحم  ساوح و  وس  کی  زا  اریز  تسا  رتشیب  شیرات  ـ فر رتلکشم و گـ شراک  دنک ,  یم  تواضق  یفـس  فـلـ
لئاس روما کـلـی و مـ هب  هک  دـهد  یمن  لاجم  وا  هب  هجیتن  رد  دـنک و  یم  ینادـنز  ار  وا  تاـنیعت  تاصخـش و  هدود تـ ـحـ مرد دـناشک و  یم 
تاغل یتح  درادـن و  نایرج  اهنآ  رد  یعیبط  یئز و  دـهاوش جـ يدام و  ياهرایعم  رگید  هک  یتایلک  دزادرپب  تعیبط  هرئاد  زا  نوریب  درجم و 
نیمه هکتـسنیا  هن  رگم  نوچ  دـننام  یم  زجاع  اه  ـ نآ نا  حر و بـیـ زا طـ ـد ,  نور راـکب مـی  تاـین  دـصاقم و  فشک  يارب  هک  مه  تاـملک  و 

هفـسلف رد  میناوت  یم  یعقوم  ار  تاملک  نیمه  يرآ  ؟  تسا ناسنا  يدام  تاجایتحا  هدـنهد  ناشن  يرـشب و  ياهزاین  هداز  تاملک  ظاـفلا و 
هظحالم بیترت  ـن  ید بـ مینادرگ .  يراع  تاصخـشت  تانیعت و  زا  مینک و  دیرجت  يدام  دودـح  هدام و  ياهباجح  زا  ار  اهنآ  هک  میربب  راکب 

ـگـر ید يو  زا سـ دیامنیم .  دیدهت  ارناسنا  رطخ ,  تکاله و  نآرد ,  هکنیا  رگم  درادن  دوجو  یهاگرذگ  ای  یئاپ و  ياج  چیه  هک  دینک  یم 
هب لوـصو  زا  ار  وا  اـعب  طـ دراد ,  شزا مـی  قـح بـ هب  ندیـسر  زا  دـناوخ و  یم  سوـه  يوـه و  يوریپ  هب  ار  وا  هک  ناـسنا  ینورد  فـطاوع 
یم ناسنا  يارب  ار  اهنآ  سفن ,  هک  ارذگ  تسپ و  يدام و  ياهـضرغ  بناج  هب  قح  فده  زا  ار  وارکف  رظن و  هدـش و  عنام  لآ  هدـیا  نامرآ 
رگم دراذگب  مدق  دناوت  یمن  يزارف  بیـشن و  رپ  نادیم  كانرطخ و  يداو  نینچ  هب  پـس  دـنادرگ .  یم  زاب  دزاس ,  یم  رگ  هولج  دـیارآ و 
ترا بـه عـبـ دـشاب .  هتـسج  ابیرف  يدام  عناوم  سوه و  يوه و  ماد  زا  هدروآ و  نوریب  تعیبط  هداـم و  باـجح  زا  رـس  هک  يدرف  هناـگی  نآ 

تیهولا ماقم  رد  دشاب و  هتسراو  هدی  ـ هو تاکلم نـکـ تالاح و  تافص و  لئاذر  زا  هتسج و  يرود  تسیاشان  دب و  ياهراک  زا  هکنآ  رگ  ـ ید
انالوم زج  وا  تسا و  یهلا  هفـسلف  يالعا  لثم  صخ  ـ ـش چـنـیـن  دشاب .  هدـنامن  یقاب  شیارب  يزیچ  حیرـص  صلاخ و  قح  زج  هدـش و  یناف 

 , ام راتفگ  قیدصت  يارب  تسین  وا  زج  یهلا و  هفسلف  زراب  هنومن  تسا  وا  اهنت  يرآ  تسی  نـ مال )  ـسـ لا لضفا  هیلع  بلاطیبا (  نب  یلع  مامالا 
ایالب بئاصم و  زا  هدنکآ  لاح  نیع  رد  راختفا و  تلیـضف و  زا  ولمم  هکراوگرزب  نآ  یناگدنز  خیرات  هب  يرظن  دناوت  یم  مرتحم  هدن  ـ ناو خـ

هک هچنآ  اب  هدش ,  لقن  یهلا  لئاسم  هن  ـیـ مز رد  تر  نآ حـضـ زا  ار کـه  ینانخـس  دشاب ,  زیاج  سایق  رگا  دعب  دزادنایب و  تسا  ادخ  هار  رد 
نآ هرابرد  لمات  قیقحت و  هب  سپـس  دـنک .  هسیاقم  دـنا  هتفگ  یهلا  لئاسم  هب  عجار  فلتخم  نادنمـشناد  نیعبات و  ربمغیپ و  باحـصا  رگید 

 . دزادرپب اهنآ ,  قیقد  یبایزرا  هب  راورهگ  رابررد و  تاملک 

؟  تسیچ یفسلف  یملع و  تواضق  یقوقح و  تواضق  قرف 

شسرپ

؟  تسیچ یفسلف  یملع و  تواضق  یقوقح و  تواضق  قرف 

خساپ

هیراج نیناوق  ار بـا  ـ نآ طا  ـبـ ترا دسانـشبار و  يوعد  دروم  هلاسم  تیهاـم  دـیاب  طـقف  دـنک ,  یم  يرواد  یقوقح  لـئا  ـ ـس رد مـ ـی کـه  ـس کـ
سک ره  هک  دنتـسه  یـسح  و  یلک )  لباقم  رد  یئزج (  يایا  ـ ـض اعون قـ یقوقح  لئاسم  ودنک  يرواد  تواضق و  هب  مادقا  سپـس  دمهفب و 
رتارف اپ  تلادع  میرح  زا  دیا  وا فـقـط نـبـ دـیایبرب .  نآ  كرد  روصت و  هدـهع  زا  دـناوت  یم  یبوخب  دـشاب ,  هتـشاد  یهاگآ  اهنآ  فارطارد 
هلئسم کی  رد  وا  يرواد  دشاب  هچ  هر هـر  ـ خالا و بـ دراذگب .  یقرف  دنک  یم  تواضق  هک  هچنآو  دنیب  یم  هک  هچنآ  نیب  دیابن  زین  دراذگب و 
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ـا ـصو ـ ـص ـه عـلـمـی و خـ لا ـ ـس رد مـ ـی کـه  ـس ـا کـ ما دوش .  یم  يوریپ  شتواـضق  یجراـخ ,  ناـیرج  رد  هک  تسا  يدادرارق  يراـبتعا و 
یئزج روما  فرط  هب  ار  وا  تاسوسحم  ساوح و  وس  کی  زا  اریز  تسا  رتشیب  شیرات  ـ فر رتلکشم و گـ شراک  دنک ,  یم  تواضق  یفـس  فـلـ
لئاس روما کـلـی و مـ هب  هک  دـهد  یمن  لاجم  وا  هب  هجیتن  رد  دـنک و  یم  ینادـنز  ار  وا  تاـنیعت  تاصخـش و  هدود تـ ـحـ مرد دـناشک و  یم 
تاغل یتح  درادـن و  نایرج  اهنآ  رد  یعیبط  یئز و  دـهاوش جـ يدام و  ياهرایعم  رگید  هک  یتایلک  دزادرپب  تعیبط  هرئاد  زا  نوریب  درجم و 
نیمه هکتـسنیا  هن  رگم  نوچ  دـننام  یم  زجاع  اه  ـ نآ نا  حر و بـیـ زا طـ ـد ,  نور راـکب مـی  تاـین  دـصاقم و  فشک  يارب  هک  مه  تاـملک  و 

هفـسلف رد  میناوت  یم  یعقوم  ار  تاملک  نیمه  يرآ  ؟  تسا ناسنا  يدام  تاجایتحا  هدـنهد  ناشن  يرـشب و  ياهزاین  هداز  تاملک  ظاـفلا و 
هظحالم بیترت  ـن  ید بـ مینادرگ .  يراع  تاصخـشت  تانیعت و  زا  مینک و  دیرجت  يدام  دودـح  هدام و  ياهباجح  زا  ار  اهنآ  هک  میربب  راکب 

ـگـر ید يو  زا سـ دیامنیم .  دیدهت  ارناسنا  رطخ ,  تکاله و  نآرد ,  هکنیا  رگم  درادن  دوجو  یهاگرذگ  ای  یئاپ و  ياج  چیه  هک  دینک  یم 
هب لوـصو  زا  ار  وا  اـعب  طـ دراد ,  شزا مـی  قـح بـ هب  ندیـسر  زا  دـناوخ و  یم  سوـه  يوـه و  يوریپ  هب  ار  وا  هک  ناـسنا  ینورد  فـطاوع 
یم ناسنا  يارب  ار  اهنآ  سفن ,  هک  ارذگ  تسپ و  يدام و  ياهـضرغ  بناج  هب  قح  فده  زا  ار  وارکف  رظن و  هدـش و  عنام  لآ  هدـیا  نامرآ 
رگم دراذگب  مدق  دناوت  یمن  يزارف  بیـشن و  رپ  نادیم  كانرطخ و  يداو  نینچ  هب  پـس  دـنادرگ .  یم  زاب  دزاس ,  یم  رگ  هولج  دـیارآ و 
ترا بـه عـبـ دـشاب .  هتـسج  ابیرف  يدام  عناوم  سوه و  يوه و  ماد  زا  هدروآ و  نوریب  تعیبط  هداـم و  باـجح  زا  رـس  هک  يدرف  هناـگی  نآ 

تیهولا ماقم  رد  دشاب و  هتسراو  هدی  ـ هو تاکلم نـکـ تالاح و  تافص و  لئاذر  زا  هتسج و  يرود  تسیاشان  دب و  ياهراک  زا  هکنآ  رگ  ـ ید
انالوم زج  وا  تسا و  یهلا  هفـسلف  يالعا  لثم  صخ  ـ ـش چـنـیـن  دشاب .  هدـنامن  یقاب  شیارب  يزیچ  حیرـص  صلاخ و  قح  زج  هدـش و  یناف 

 , ام راتفگ  قیدصت  يارب  تسین  وا  زج  یهلا و  هفسلف  زراب  هنومن  تسا  وا  اهنت  يرآ  تسی  نـ مال )  ـسـ لا لضفا  هیلع  بلاطیبا (  نب  یلع  مامالا 
ایالب بئاصم و  زا  هدنکآ  لاح  نیع  رد  راختفا و  تلیـضف و  زا  ولمم  هکراوگرزب  نآ  یناگدنز  خیرات  هب  يرظن  دناوت  یم  مرتحم  هدن  ـ ناو خـ

هک هچنآ  اب  هدش ,  لقن  یهلا  لئاسم  هن  ـیـ مز رد  تر  نآ حـضـ زا  ار کـه  ینانخـس  دشاب ,  زیاج  سایق  رگا  دعب  دزادنایب و  تسا  ادخ  هار  رد 
نآ هرابرد  لمات  قیقحت و  هب  سپـس  دـنک .  هسیاقم  دـنا  هتفگ  یهلا  لئاسم  هب  عجار  فلتخم  نادنمـشناد  نیعبات و  ربمغیپ و  باحـصا  رگید 

 . دزادرپب اهنآ ,  قیقد  یبایزرا  هب  راورهگ  رابررد و  تاملک 

؟ تسیچ لدع  طسق و  ینوناق  دعب  زا  دوصقم 

شسرپ

؟ تسیچ لدع  طسق و  ینوناق  دعب  زا  دوصقم 

خساپ

يرطف و یقیقح و  ياههتـساوخ  هعماج و  دارفا  ياهیدـنمزاین  تقیقح ، عقاو و  ناـگمه ، عفاـنم  حـلاصم و  نیناوق ، رد  هک  تسا  نیا  دوصقم 
. دشابن لیمحت  رشب  ترطف  نوناق  رب  دشابن و  يزایتما  يواستم  طیارش  رد  یصاخ  فنص  هقبط و  درف و  يارب  و  دشاب . هدش  روظنم  رشب  زئارغ 

دازآ یگدنز  رد  تعیبط ، داوم  ءایـشأ و  میـسقت  عیزوت و  ۀشقن  دنک و  نییعت  قاقحتـسا  لدـع و  هب  بهاوم  اهتمعن و  زا  ار  سک  ره  بیـصن 
هرهب دراد  هک  يزاین  رادـقم  هب  کی  ره  تابن ، ناویح و  ناسنا ، اوه ، تمعن  زا  ًالثم  دـنربب . ار  دوخ  یعقاو  مهـس  همه  ددرگ و  هدایپ  اهناسنا 
ینعی دنربیم . هرهب  يواسم  روطب  تخرد ، کی  گرب  خاش و  قاروأ و  ناصغأ و  ءازجأ و  مامت  یئاذـغ ، داوم  بآ و  تمعن  زا  ای  دـنربیم .

ره هکلب  دنربیم ، دـحاو  ةزادـنا  هب  دـحاو و  رادـقم  همه  هکنیا  هن  دوشیمن . ناشبیـصن  نآ ، زا  رتمک  دـنربب و  دـیاب  هچنآ  زا  رتشیب  کیچیه 
مادـک ره  دـنراد ، مزال  هک  يرگید  يدام  هویم  هفوکـش و  دوشیم ، هتخاس  نآ  زا  گرب  هک  ياهدام  ًاضرف  دـنراد . مزال  هک  ار  هچنآ  مادـک 
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رد هشقن ، نیا  ریظن  دسریم . مزال  داوم  مادکره  هب  هک  ندب  ياضعا  دننام  دنربیم ، دـشاب  ناشقح  دـنراد و  مزال  هک  ار  هچنآ  دوخ و  مهس 
رارقرب لداعتم  حیحـص و  ماهـس  قاقحتـسا و  لدع ، هب  بیـصن  لدع و  دوش  هدایپ  یتقو  اهتمعن ، عیزوت  دـیلوت و  شاعم و  اهناسنا و  یگدـنز 

هدافتسا دشاب و  ررقم  زین  رـشب  دازآ  دادادخ  طیحم  رایتخا و  ملاع  رد  دیاب  تسا ، نیوکت  ملاع  رد  هکنانچ  طسق ، لدع و  سومان  ددرگیم .
ناگدروخلاس و يارب  هک  دـشاب  سک  ره  سرتسد  زد  زئارغ ، عابـشا  تیافک و  دادعتـسا و  ردـق  هب  يونعم ، يدام و  مزال  داوم  بهاوم و  زا 

. دشاب ررقم  یفاک  مهس  طسق ، هب  میسقت  نیا  رد  مه  تاناویح  ناگناوید و  یتح  ناگداتفا ،

؟ تسیچ لمع ، حور  رظن  زا  یهلا  نیناوق  يرشب و  نیناوق  نایم  قرف 

شسرپ

؟ تسیچ لمع ، حور  رظن  زا  یهلا  نیناوق  يرشب و  نیناوق  نایم  قرف 

خساپ

نیناوق يدـعب . کی  يرـشب  نیناوق  تسا و  يدـعب  ود  یهلا  نیناوق  هک  تسا  نیا  يرـشب  نیناوق  یهلا و  نیناوق  نایمرد  لیـصا  توافت  کـی 
، دـنکیم تایلام  عضو  هب  مادـقا  روشک ، حـلاصم  ارب ي  تلود  کی  هک  یتقو  درادـن . يراک  درف  يونعم  لـماکت  یحور و  ماـظن  هب  يرـشب 

بیط اب  ایآ  دراد ؟ یتین  هچ  تایلام  ةدننک  تخادرپ  هک  درادن  يرظن  تلود  تسا . روشک  ۀنیزه  نیمأت  لوپ و  ندروآ  تسدب  طقف  شفدـه 
یتح تسا ، نتفرگ  لوپ  اهنت  تلود  فدـه  سرت ؟ يور  زا  ای  دـهدیم  تایلام  روشک  ای  تلود  هب  يدـنمقالع  يور  زا  تیاضر و  رطاـخ و 

ینازابرـس روشک ، زا  عافد  يارب  هک  یتقو  نینچمه  تسا . هدش  یلمع  تلود  روظنم  مه  زاب  دهدب  مه  شحف  شلد  رد  هدننک  تخادرپ  رگا 
تلود يارب  دنک ؛ دربن  نمـشد  اب  گنج  نادیم  رد  زابرـس  دـهاوخیم  وا  درادـن ؛ يراک  نازابرـس  تین  هب  دـنکیم  راضحا  مچرپ  ریز  هب  ار 

هب دـشاب ، ییامندوخ  شدربن  دراد ، رارق  شرـس  تشپ  هک  یلـسلسم  زا  سرت  يور  زا  ای  دـگنجب  لیم  اـضر و  اـب  زابرـس  هک  درادـن  یتواـفت 
تایلام نیناوق ، نیا  رد  تسین ؛ نینچ  یهلا  نیناوق  رد  یلو  تقیقح ؟ قح و  زا  عافد  يارب  زا  ای  دشاب ، هناقمحا  ياهبّصعت  اههسامح و  ةزیگنا 

هن دهاوخیم  حور  اب  لمع  مالسا  تسا . هدش  هتساوخ  تبرق  دصق  صلاخ و  تین  اب  مأوت  هکلب  تسا ، هدشن  هتساوخ  قلطم  روطب  يزابرس  و 
يارب یلو  دورب  داـهج  هـب  رگا  تـسین ؛ هتفریذـپ  دـشاب  نآ  رد  اـیر  ۀـبئاش  یلو  دـهدب  ار  دوـخ  تاـکز  یناملـسم  رگا  اذـهل  حوریب . لـمع 

، دشاب زابرس  ًاحور  هک  مهاوخیم  يزابرس  نم  دروخیمن ، نم  درد  هب  يرابجا  زابرس  دیوگیم  یهلا  نوناق  تسین . لوبق  دشاب ، ییامندوخ 
نآ هب  هنامیمص  دشاب و  هتفریذپ  ار   111/ هبوت « َۀَّنَْجلا مُُهل  َّنَِاب  ْمَُهلاْومَا  َو  ْمُهَـسُْفنَا  َنینِمْوُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهللا  َّنِا  : » يادن هک  مهاوخیم  يزابرس 

. دیوگب کیّبل 

؟ تسیچ لمع ، حور  رظن  زا  یهلا  نیناوق  يرشب و  نیناوق  نایم  قرف 

شسرپ

؟ تسیچ لمع ، حور  رظن  زا  یهلا  نیناوق  يرشب و  نیناوق  نایم  قرف 

خساپ

نیناوق يدـعب . کی  يرـشب  نیناوق  تسا و  يدـعب  ود  یهلا  نیناوق  هک  تسا  نیا  يرـشب  نیناوق  یهلا و  نیناوق  نایمرد  لیـصا  توافت  کـی 
، دـنکیم تایلام  عضو  هب  مادـقا  روشک ، حـلاصم  ارب ي  تلود  کی  هک  یتقو  درادـن . يراک  درف  يونعم  لـماکت  یحور و  ماـظن  هب  يرـشب 
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بیط اب  ایآ  دراد ؟ یتین  هچ  تایلام  ةدننک  تخادرپ  هک  درادن  يرظن  تلود  تسا . روشک  ۀنیزه  نیمأت  لوپ و  ندروآ  تسدب  طقف  شفدـه 
یتح تسا ، نتفرگ  لوپ  اهنت  تلود  فدـه  سرت ؟ يور  زا  ای  دـهدیم  تایلام  روشک  ای  تلود  هب  يدـنمقالع  يور  زا  تیاضر و  رطاـخ و 

ینازابرـس روشک ، زا  عافد  يارب  هک  یتقو  نینچمه  تسا . هدش  یلمع  تلود  روظنم  مه  زاب  دهدب  مه  شحف  شلد  رد  هدننک  تخادرپ  رگا 
تلود يارب  دنک ؛ دربن  نمـشد  اب  گنج  نادیم  رد  زابرـس  دـهاوخیم  وا  درادـن ؛ يراک  نازابرـس  تین  هب  دـنکیم  راضحا  مچرپ  ریز  هب  ار 

هب دـشاب ، ییامندوخ  شدربن  دراد ، رارق  شرـس  تشپ  هک  یلـسلسم  زا  سرت  يور  زا  ای  دـگنجب  لیم  اـضر و  اـب  زابرـس  هک  درادـن  یتواـفت 
تایلام نیناوق ، نیا  رد  تسین ؛ نینچ  یهلا  نیناوق  رد  یلو  تقیقح ؟ قح و  زا  عافد  يارب  زا  ای  دشاب ، هناقمحا  ياهبّصعت  اههسامح و  ةزیگنا 

هن دهاوخیم  حور  اب  لمع  مالسا  تسا . هدش  هتساوخ  تبرق  دصق  صلاخ و  تین  اب  مأوت  هکلب  تسا ، هدشن  هتساوخ  قلطم  روطب  يزابرس  و 
يارب یلو  دورب  داـهج  هـب  رگا  تـسین ؛ هتفریذـپ  دـشاب  نآ  رد  اـیر  ۀـبئاش  یلو  دـهدب  ار  دوـخ  تاـکز  یناملـسم  رگا  اذـهل  حوریب . لـمع 

، دشاب زابرس  ًاحور  هک  مهاوخیم  يزابرس  نم  دروخیمن ، نم  درد  هب  يرابجا  زابرس  دیوگیم  یهلا  نوناق  تسین . لوبق  دشاب ، ییامندوخ 
نآ هب  هنامیمص  دشاب و  هتفریذپ  ار   111/ هبوت « َۀَّنَْجلا مُُهل  َّنَِاب  ْمَُهلاْومَا  َو  ْمُهَـسُْفنَا  َنینِمْوُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهللا  َّنِا  : » يادن هک  مهاوخیم  يزابرس 

. دیوگب کیّبل 

؟ تسیچ یئاضق  هاگتسد  ۀفیظو  یمالسا  تموکح  رد 

شسرپ

؟ تسیچ یئاضق  هاگتسد  ۀفیظو  یمالسا  تموکح  رد 

خساپ

نینچمه نیناوق و  حیحـص  يارجا  تاعزانم و  اهـشکمشک و  هب  نداد  نایاپ  داـسف و  ملظ و  زا  يریگولج  یعاـمتجا و  تلادـع  میمعت  يارب 
ۀناوتشپ اب  یئاضق  ردتقم  يورین  کی  شیوخ ، فیاظو  هب  فلتخم  ياههدر  نیلوئسم  نتخاس  انشآ  یئارجا و  ياههاگتـسد  رب  قیقد  تراظن 
ِلوُسَّرِلل َو  ِهِّلل  اُوبیِجَتْـسا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای   » نومـضم هب  هک  مالـسا  لیلد  نیمه  هب  تسا و  يرورـض  مزال و  نآ  ماکحا  يارجا  يارب  یفاک 

لصا يارب  و  هدش ، لئاق  ۀلأسم  نیا  يارب  ياهداعلاقوف  ّتیمها  تساهناسنا  یعقاو  یگدنز  تایح و  نید   24/ لافنا ْمُْکِییُْحی » اِمل  ْمُکاعَد  اذِا 
. تسا هدرک  عضو  یناوارف  تاررقم  تاروتسد و  نآ ، گرب  خاش و  نینچمه  هشیر و  و 

؟ تسیچ یئاضق  ماظن  هب  تبسن  نآرق  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ یئاضق  ماظن  هب  تبسن  نآرق  هاگدید 

خساپ

اْنلَْزنَا ّانِا   » دیامرفیم هتخاس  بطاخم  ار  (ص ) مرکا ربمایپ  اجکی  رد  هلمج 1 ـ زا  تسا ؛ هدرک  هراشا  عوضوم  نیا  هب  يددعتم  تایآ  رد  نآرق 
، میدرک لزان  وت  رب  قح  هب  ار  باتک  نیا  ام   ] 105/ ءاسن ًامیـصَخ » َنیِنئاْخِلل  ْنُکَت  ُهللا َو ال  َكارَا  اِمب  ِساّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِتل  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َْکَیِلا 
، رگید دروم  رد  2 ـ ییامن ]. تیامح  نانئاخ  زا  هک  شابم  یناسک  زا  ینک و  تواضق  مدرم  نایم  رد  تسا  هتخومآ  وت  هب  دنوادخ  هچنآ  هب  ات 

َهللا َّنِا  ِطْسِْقلِاب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحَاَف  َتْمَکَح  نْا   ِ َو  » دیوگیم دهدیم و  (ص ) ربمایپ هب  ار  روتـسد  نیمه  زین  اهناملـسم  ریغ  نایم  رد  يرواد  ةرابرد 
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، رگید ياج  رد  3 ـ دراد ]. تسود  ار  نالداع  ادخ  هک  نک  يرواد  تلادع  اب  ینک  يرواد  اهنآ  نایم  رد  رگا  و   ] 42/ هدئام َنیطِسْقُْملا » ُّبُِحی 
اذا  ِ َو اِهلْهَا  یِلا  ِتانامالا  اوُّدَُؤت  ْنَا  ْمُکُُرمْأَی  َهللا  َّنِا   » دـیامرفیم و  دـهدیم ، اهنآ  هب  ار  روتـسد  نیمه  هدرک و  ناـنمؤم  همه  هب  ار  نخـس  يور 
هک دهدیم  نامرف  امـش  هب  دـنوادخ   ] 58/ ءاسن ًاریـَصب » ًاعیمَـس  َناـک  َهللا  َّنِا  ِِهب  ْمُکُظِعَی  اّـمِِعن  َهللا  َّنِا  ِلْدَْـعلِاب  اوُمُکَْحت  ْنَا  ساـّنلا  َْنَیب  ُْمتْمَکَح 

امـش هب  یبوخ  ياهزردـنا  دـنوادخ  دـینک ، يرواد  تلادـع  هب  دـینکیم  يرواد  مدرم  نایم  هک  یماگنه  دـیهدب و  شنابحاص  هب  ار  اـهتناما 
نیرتمک دنهن و  ندرگ  (ص ) ربمایپ ۀنالداع  يرواد  هب  هک  دنکیم  شرافس  نانمؤم  هب  رگید  يوس  زا  4 ـ تسانیب ]. اونش و  دنوادخ  دهدیم ،

دیامرفیم دنوش ، اریذپ  ناج  مسج و  اب  دشاب  خلت  دنچ  ره  ار  تلادـع  ّقح و  دنـشاب و  هتـشادن  مه  نطاب  رد  هک  رهاظ ، رد  اهنت  هن  یتحاران ،
هب هن ،  ] 65/ ءاسن ًامیلْسَت » اومِّلَُـسی  َو  َْتیَـضَق  اّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِـسُْفنَا  ْنِم  اوُدِجَی  َُّمث ال  ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  امیف  َكوُمِّکَُحی  یّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَر ال  َو  الَف  »
لد رد  وت  يرواد  زا  سپـس  دـنبلط و  يرواد  هب  دوخ  تافالتخا  رد  ار  وت  هکنیا  رگم  دوب  دـنهاوخن  نمؤم  ناـنآ  هک  دـنگوس  تراـگدرورپ 

ْمُهَْنَیب َمُکْحَِیل  ِِهلوُسَرَو  ِهللا  َیِلا  اوُعُد  اذا  نینِمْوُْملا  ُلْوَق  َناک  اـمَّنِا   » دـیامرفیم زین  و  5 ـ دنشاب ]. میلـست  ًالماک  دننکن و  یتحاران  ساسحا  دوخ 
نانآ نایم  ات  دـنوشیم  توعد  شلوسر  ادـخ و  يوس  هب  هک  ینانمؤم  نخـس   ] 51/ رون َنوُِحْلفُْملا » ُمُه  َِکئلُوا  َو  اـنْعَطَا  َو  انْعِمَـس  اُولوُقَی  ْنَا 

رد یتح  دـیجم  نآرق  6 ـ دنتـسه ]. یعقاو  ناراگتـسر  نامه  اهنیا  میدرک و  تعاطا  میدینـش و  دـنیوگیم  هک  تسا  نیا  اـهنت  دـنک  يرواد 
ار نانمؤم  ۀمه  هدومن و  ناوارف  دیکأت  تسا ، تلادـع  قح و  هب  يرواد  مهم  تامدـقم  زا  یکی  هک  قح  هب  نداد  یهاوگ  تداهـش و  ۀـلأسم 
َوُه اُولِدـِْعا  اولِدـْعَت  ْنَا ال  یَلَع  ٍمْوَق  ُنآَنَـش  ْمُکَّنَمِرْجَی  الَو  ِطْسِْقلِاب  َءادّهُـش  ِهِّلل  َنیماّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای   » دـیامرفیم هتخاس  بطاـخم 

تلادع يور  زا  دینک و  مایق  ادخ  يارب  هراومه  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   ] 8/ هدئام َنُولَمْعَت » اِمب  رِیبَخ  َهللا  َّنِا  َهللا  اوُقَّتا  َو  يَْوقَّتِلل  ُبَْرقَا 
زا تسا و  رتکیدزن  يراکزیهرپ  هب  هک  دینک  تلادع  دـناشکب ، تلادـع  كرت  هانگ و  هب  ار  امـش  یتیعمج ، اب  ینمـشد  ادابم  دـیهد ، یهاوگ 

تلادع قح و  دناوتیمن  زیچ  چیه  یمالسا  ۀعماج  طیحم  رد  نیاربانب  تسا ]. ربخاب  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  زا  ادخ  هک  دیزهرپب  ادخ  تیصعم 
روحم رب  دـیاب  زین  اهتواضق  اـهیرواد و  و  نمـشد ، دروم  رد  هچ  تسود و  دروم  رد  هچ  دـشاب ، هنـالداع  دـیاب  همه  اهتداهـش  دـنز ، مه  رب  ار 

. دنشاب ناسکی  نآ  رد  دیاب  دارفا  نیرترود  نیرتکیدزن و  دنز و  رود  تلادع 

شسرپ تسیچ ؟ مالسا  رد  تاریزعت  دودح و  ۀفسلف 

خساپ

دنناوتب اهناسنا  ات  تسا ، ناما  نما و  قرط  هب  هعماج  تیاده  لدع و  طسق و  هب  مدرم ، توعد  رطاخ  هب  یهلا  ماکحا  عیرـشت  هک  تسین  کش 
هب یهلا  ماکحا  هک  اجنآ  زا  و  دنزادرپب . تسا  شنیرفآ  يالعا  دـصقم  هک  یهلا  برق  ماقم  هللا و  یلا  ریـس  لئاذر و  یفن  لیاضف و  بسک  هب 
زا و  دوش . اهنآ  ماجنا  مدرم و  تکرح  ةزیگنا  ات  دریگ  رارق  راذنا  تراشب و  نآ  رانک  رد  تسا  مزال  دوشیمن ، رثؤم  سوفن  ۀـمه  رد  ییاهنت 

يدرف و فیاـظو  ماـجنا  هب  نتخاـس  راداو  فـالخ و  لاـمعا  زا  مدرم  زا  یهورگ  نتـشادزاب  يارب  يورخا  ياهراذـنا  تاراـشب و  هـک  اـجنآ 
دنراذـگب اپ  ریز  ار  تلادـع  قح و  دـننک و  زواجت  یهلا  دودـح  زا  هک  یناسک  يارب  يویند  ياهتازاجم  تسا  مزال  تسین ، یفاک  یعاـمتجا 

ماظن هک  تسین  کـش  دـنرادن . یهلا  ياوقت  ینید و  یفاـک  تیبرت  هک  دوش  یناـسک  ناـیم  رد  ماـکحا  نیا  يارجا  نماـض  اـت  ددرگ ، نییعت 
يویند و ياهتازاجم  نامه  زج  یئارجا  نماض  چـیه  يّدام  ياـهماظن  رد  نوچ  دراد ، تواـفت  تمـسق  نیا  رد  يّداـم  ياـهماظن  اـب  یمالـسا 
ار نآ  هکلب  دوشیمن ، هدرمـش  نوناق  مکح و  اهنآ  رظن  زا  دشاب ، فلختم  تبوقع  دـقاف  هک  یمکح  ره  لیلد  نیمه  هب  درادـن ، دوجو  يّدام 
رد یهلا  گرزب  هاگداد  هب  نامیا  يونعم و  تادـهعت  یبلق و  تاداقتعا  ینید ، ياهماظن  رد  هک  یلاـح  رد  دـننادیم . یقـالخا  ۀیـصوت  کـی 
رد یهلا  ياههزیگنا  نیا  نوچ  یلو  تسا ، يوق  یئارجا  نماض  مهم و  ياههزیگنا  زا  یکی  اـیند ، رد  راـگدرورپ  تبقارم  هب  هجوت  و  تماـیق ،

. دریگ رارق  زین  يویند  ياهتبوقع  يّدام و  ياهارجا  نماض  نآ  رانک  رد  دیاب  تسین  رثؤم  ییاهنت  هب  سوفن  ۀمه 
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شسرپ دشاب ؟ یطیارش  هچ  دجاو  دیاب  اهنوناق  نیرتهب 

خساپ

کی هیاس  رد  ار  هدـنکارپ  ياهورین  ینعی 1 . دنک  نیمأت  ار  یلـصا  زاین  نآ  دـناوتب  رتهب  هک  تسا  رتهتـسیاش  نوناق  نآ  نیناوق ، مامت  نایم  زا 
. دزاس مهارف  ار  دارفا  هتفهن  ياهدادعتسا  شرورپ  لیاسو  . 2 درامگ . راک  هب  یحیحص  ریـسم  رد  هدومن ، يروآعمج  دنمورین  تدحو  لماع 
زا و  دـنک ، ظـفح  رتهب  ار  دارفا  قوقح  . 4 دـننک . هدافتـسا  لئاسو  نآ  زا  دـنناوتب  نآ  هیاس  رد  ات  دـیامن  نیمأـت  یعقاو  ینعم  هب  ار  يدازآ  . 3

شرتسگ حیحص  یئارجا  تنامض  متـسیس  کی  باختنا  قیرط  زا  ار  نانیمطا  دامتعا و  حور  . 5 دیامن . يریگولج  رتهب  اهزواجت  اهمداصت و 
عیـسو هاگتـسد  کـی  اـب  هدرتـسگ ، عیـسو و  یئازج  نیناوق  هک  تسین  نآ  بوخ  نوناـق  کـی  دـننکیم  روصت  یـضعب  هچنآ  سکعب  دـهد .

نیا هناشن  تسا و  نیناوق  یئاسران  یناوتان و  فعـضۀناشن و  راک  نیا  هکلب  دـشکب ، كدـی  دوخ  اب  دایز ، ياهنادـنز  نارومأـم و  و  یئاـضق ،
ياهوراد قیرزت  رثا  رب  هک  دنتـسه  یئاـهلمد  ناـسب  تقیقح  رد  تالیکـشت  هنوگنیا  دـنک ، مضه  ار  اـهنآ  تسا  هتـسناوتن  عاـمتجا  هک  تسا 

رد زج   ) رتشن هب  يزاین  دوب  بذج  لباق  وراد  رگا  یلو  دراد ، مزال  رتشن »  » ًاملـسم اهلمد  نیا  دـنیآیم ! دوجوب  دـلج  ریز  رد  بذـج  لباقریغ 
. تشادن دوجو  یلمد  الوصا  اریز  تشاد ، دهاوخن  یئانثتسا ) دراوم 

شسرپ دشیم ؟ هچ  تشادن  دوجو  ینوناق  رگا 

خساپ

اریز دوبن ، مه  یعامتجا  تشادـن  دوجو  ینوناق  رگا  تفگ  تحارـص  اـب  دـیاب  بیترت  نیا  هب  تسا و  عاـمتجا  قورع  رد  نوخ  دـننام  نوناـق 
يراکمه و نآ  و  درادربرد ، ار  يرتالاب  موهفم  عامتجا  تسا ، تسردان  الماک  مه ، درگ  ندـش  عمج  ینعی  يوغل ، ینعم  هب  عاـمتجا  ریـسفت 

يراکمه نینچ  دنیآ و  مه  درگ  رفن  ود  رگا  باسح  نیا  يور  تسا . یناسنا  كرتشم  ياهفده  دربشیپ  رد  ياهدـع  يرکفمه  یماگمه و 
، دنـشاب هتـشادن  يراکمه  یماگمه و  و  دنـشاب ، عمج  لحم  کی  رد  رفن  اهنویلیم  رگا  یلو  دناهداد ، لیکـشت  ار  یعامتجا  دـنیامن ، زاغآ  ار 

کیره تادـهعت  فئاظو و  دـیاب  رفن  دـنچ  ای  ود  يراکمه  همادا  يارب  رگید  يوس  زا  وس . کـی  زا  نیا  تشاد . دـهاوخن  دوجو  یعاـمتجا 
داجیا ات  ددرگ  هجاوم  یعامتجا  لمعلاسکع  اب  دـیاب  اهزرم  نآ  زا  زواـجت  اـی  تادـهعت  فئاـظو و  نآ  زا  ندز  زاـب  رـس  دـشاب و  صخـشم 
تـسا هابتـشا  نیا  تسا . نیناوق  عاونا  ۀمـشچرس  دهعت »  » درادن و یموهفم  دهعت »  » نودب يراکمه  الوصا  دـنک . اهنآ  يارب  یئارجا  تئامض 

زا یتمسق  عیرشت  هچرگا  مینادب ، اهشکمشک  رگیدکیب و  زواجت  و  عفانم ، داضت  و  اهمداصت ، زا  يریگولج  هب  رصحنم  ار  نوناق  ۀفیظو  ام  هک 
ربارب رد  لـباقتم  داـمتعا  داـجیا  یعاـمتجا و  طـباور  ماکحتـسا  رادهفیظو  عوضوم ، نیا  زا  لـبق  نیناوق  هکلب  تسا . روظنم  نیمه  هب  نیناوـق 

هرخالاب و  نیعم ، تهج  کی  رد  دارفا  ياهورین  جیسب  نتخاس و  زکرمتم  هتفهن و  ياهدادعتـسا  شرورپ  يارب  مزال  يدازآ  نیمأت  تادهعت و 
. تسا نکمم  ياهلماکت  هب  عامتجا  ندیناسر 

شسرپ دشاب ؟ یطیارش  هچ  دجاو  دیاب  اهنوناق  نیرتهب 

خساپ

کی هیاس  رد  ار  هدـنکارپ  ياهورین  ینعی 1 . دنک  نیمأت  ار  یلـصا  زاین  نآ  دـناوتب  رتهب  هک  تسا  رتهتـسیاش  نوناق  نآ  نیناوق ، مامت  نایم  زا 
. دزاس مهارف  ار  دارفا  هتفهن  ياهدادعتسا  شرورپ  لیاسو  . 2 درامگ . راک  هب  یحیحص  ریـسم  رد  هدومن ، يروآعمج  دنمورین  تدحو  لماع 
زا و  دـنک ، ظـفح  رتهب  ار  دارفا  قوقح  . 4 دـننک . هدافتـسا  لئاسو  نآ  زا  دـنناوتب  نآ  هیاس  رد  ات  دـیامن  نیمأـت  یعقاو  ینعم  هب  ار  يدازآ  . 3
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شرتسگ حیحص  یئارجا  تنامض  متـسیس  کی  باختنا  قیرط  زا  ار  نانیمطا  دامتعا و  حور  . 5 دیامن . يریگولج  رتهب  اهزواجت  اهمداصت و 
عیـسو هاگتـسد  کـی  اـب  هدرتـسگ ، عیـسو و  یئازج  نیناوق  هک  تسین  نآ  بوخ  نوناـق  کـی  دـننکیم  روصت  یـضعب  هچنآ  سکعب  دـهد .

نیا هناشن  تسا و  نیناوق  یئاسران  یناوتان و  فعـضۀناشن و  راک  نیا  هکلب  دـشکب ، كدـی  دوخ  اب  دایز ، ياهنادـنز  نارومأـم و  و  یئاـضق ،
ياهوراد قیرزت  رثا  رب  هک  دنتـسه  یئاـهلمد  ناـسب  تقیقح  رد  تالیکـشت  هنوگنیا  دـنک ، مضه  ار  اـهنآ  تسا  هتـسناوتن  عاـمتجا  هک  تسا 

رد زج   ) رتشن هب  يزاین  دوب  بذج  لباق  وراد  رگا  یلو  دراد ، مزال  رتشن »  » ًاملـسم اهلمد  نیا  دـنیآیم ! دوجوب  دـلج  ریز  رد  بذـج  لباقریغ 
. تشادن دوجو  یلمد  الوصا  اریز  تشاد ، دهاوخن  یئانثتسا ) دراوم 

؟ تسا نوناق  مادک  اهنوناق  نیرتهب 

شسرپ

؟ تسا نوناق  مادک  اهنوناق  نیرتهب 

خساپ

. دوش یم  نشور  هار  مینک  هجوت  یناسنا  عماوج  رد  نیناوق  عضو  یلـصا  هفـسلف  هب  رگا  یلو  تسین ، یناسآ  راـک  لاؤس  نیا  هب  نتفگ  خـساپ 
یعامتجا یگدـنز  نیمه  نویدـم  شیاهیقرت  اهتفرـشیپ و  مامت  و  دراد ، یعمج  هتـسد  یهورگ و  یگدـنز  کی  ناـسنا  هک  تسا  نیا  هلأـسم 

يرشب هعماج  رسارس  رد  اهتیقالخ  اهراکتبا و  نادنمشناد و  مولع  نارکفتم و  راکفا  هک  دوش  یم  ببـس  یعمج  هتـسد  یگدنز  نیمه  تسا ،
ياهـشناد مولع و  رد  یمهم  تایقرت  اهتفرـشیپ و  رظان  دهاش و  زور  ره  دـنوش و  لقتنم  رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  دـنهد و  مه  تسد  هب  تسد 

، تسا يا  هناگادج  ثحب  عوضوم  دشاب  هچ  ره  یعمج  هتسد  یگدنز  نیا  زا  لابقتسا  هزیگنا  میـشاب . هدوب  يرـشب  ندمت  هنیمز  رد  یناسنا و 
یقرف خـیرات ، زا  لبق  ياهناسنا  اـب  زورما  ناـسنا  دوب  هدـنکارپ  روطب  رگید  نارادـناج  زا  يرایـسب  دـننام  اـهناسنا  یگدـنز  رگا  نیقی  هب  یلو 

نیا یلو  رگید . زیچ  چـیه  هن  تایبدا و  نابز و  هن  اهرنه ، هن  عیانـص ، هن  یفاشتکا ، عارتخا و  هن  یندـمت ، هن  تشاد  دوجو  یملع  هن  تشادـن ،
راک زا  یقرت  لماکت و  ياهخرچ  اهنت  هن  دوشن ، زیهرپ  نآ  زا  یحیحـص  روطب  رگا  هک  دراد  مه  یـضراوع  تالکـشم و  یعامتجا ، یگدـنز 

زا تسا  تراـبع  ًاتدـمع  تاـعیاض  نیا  دـناشکب . يدوباـن  هب  ار  ناـسنا  لـسن  هک  دروآ  راـب  هب  یعیاـجف  تسا  نکمم  هکلب  دتـسیا ، یم  زاـب 
یم يدوجو  هب  اهیهاوخدوخ  یگماکدوخ و  اه ، یبلط  راـصحنا  اـهییوج ، يرترب  قوقح و  محازت  عفاـنم و  كاکطـصا  زا  هک  ییاـهیریگرد 

نیمه هب  ددرگ . یم  یناهج  ای  يا  هقطنم  ياهگنج  همشچرس  هاگ  و  يرفن ، دنچ  ای  ود  ياهشکمشک  اهعازن و  ياه و  يریگرد  لماع  دیآ و 
تاشقانم و لح  هار  دارفا و  قوقح  تارایتخا و  دودح  نییعت  يارب  یتاررقم  رگا  هک  دندش  هجوتم  راک ، زاغآ  نامه  زا  یناسنا  عماوج  لیلد 
هب نداد  باوج  نونکا  دوش . یم  نیرفآ  هعجاف  تشاد و  دـهاوخ  سوکعم  هجیتن  رـشب  یعاـمتجا  یگدـنز  دـشابن ، اـهیریگرد  تارجاـشم و 

هدنکارپ ياهورین  مامت  دشاب 1 - هتشاد  ریز  روما  نیمأت  يارب  يرتشیب  ییاناوت  هک  تسا  نآ  نوناق  نیرتهب  تسین ، لکشم  نادنچ  قوف  لاؤس 
دوخ رد  ار  اهنابز  اهداژن و  اهگنر و  فالتخا  دـننام  یعناوم  و  دـنک ، يروآ  عمج  دـنمورین  تدـحو  لماع  کی  هیاس  رد  ار  یناـسنا  هعماـج 

رد دارفا  همه  ات  دـیامن ، نیمأت  ار  یعقاو  ینعم  هب  يدازآ  - 3 دزاس . مهارف  ار  اهتیقالخ  هتفهن و  ياهدادعتسا  شرورپ  هلیـسو  - 2 دیامن . لح 
اهزواـجت اـهمداصت و  زا  اـت  دـنک ، نشور  ار  رـشق  ره  سکره و  هنـالداع  قـح  - 4 دـنزاس . افوکـش  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  دـنناوتب  نآ  هیاس 

سکع هب  - 6 دـهد . شرتسگ  حیحـص ، ییارجا  تنامـض  متـسیس  کی  باختنا  قیرط  زا  ار  نانیمطا  داـمتعا و  حور  - 5 دیامن . يریگولج 
نارومأم و ییاضق و  عیـسو  هاگتـسد  کی  اب  يا ، هدرتسگ  عیـسو و  نیناوق  هک  تسین  نآ  بوخ  نوناق  کی  دننک ، یم  روصت  یـضعب  هچنآ 

نآ بوخ  نوناق  کی  تسا . هعماج  نآ  نوناق و  نآ  زجع  یگدـنامرد و  فعـض و  هناشن  نیا  هکلب  دـشکب ، كدـی  دوخ  اب  دایز  ياهنادـنز 
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ییاضق و ياههاگتسد  دشابن . یلئاسم  نانچ  هب  يزاین  ات  دزادرپب ، يریگشیپ  هب  حیحص  تاررقم  یگنهرف و  ياهـشزومآ  قیرط  زا  هک  تسا 
، هدش باسح  تاررقم  حیحص و  نیناوق  یلو  تسا ، رامیب  ندرک  یحارج  هلزنم  هب  رتحیحص  ای  ینامرد و  بط  هلزنم  هب  اهنادنز ، اهتازاجم و 

. تسا تاعیاض  ضراوع و  زا  یلاخ  مه  و  رت ، هنیزه  مک  مه  رتعوبطم و  مه  هک  تسا  یتشادهب  بط  هلزنم  هب 

؟ تسیچ نیناوق  يارجا  تنامض  هرابرد  نآرق  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ نیناوق  يارجا  تنامض  هرابرد  نآرق  هاگدید 

خساپ

هب ییارجا  تنامض  - 2 یمالسا . تموکح  هلیـسو  هب  ییارجا  تنامـض  تسا 1 - هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ییارجا ، تنامـض  عوـن  هس  نآرق  رد 
دروم رد  یفطاع . یقالخا و  لئاسم  مالـسا و  ینابم  هب  داقتعا  نامیا و  رگید ، ریبعت  هب  اـی  یتاذ  نورد  تنامـض  - 3 یمومع . تراظن  هلیسو 

زا دـعب  ص )  ) مالـسا ربمایپ  هک  يراک  نیتسخن  دـنک . دروخرب  هناعطاق  نوناق  زا  فلخت  هنوگ  ره  اب  تسا ، فظوم  یمالـسا  تموکح  لوا ،
ار نآ  زا  فلخت  هنوگره  دوب و  مالسا  نیناوق  نییبت  یمالسا و  تموکح  لیکـشت  دز ، تسد  نآ  هب  عناوم  ندش  فرطرب  هنیدم و  هب  ترجه 

کی زا  درک . نییعت  یتازاجم  درذگب  اهزرم  نیا  زا  هک  سک  ره  يارب  و  درمـش ، یهلا  ياهزرم  ار  نآرق  نیناوق  درمـش . بیقعت  لباق  هانگ و 
ملاظ و دـنک ، زواجت  یهلا  ياهزرم  زا  سک  ره  « ] َنوُِملاّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهللا  َدوُدُـح  ُّدَـعَتَی  ْنَمَو   » دومرف و  درمـش ، ملاظ  ار  نیفلختم  فرط ،

لیالد تانّیب و  اب  زهجم  ءایبنا  دـیوگ  یم  نآرق  هک  یماگنه  درک . دـیکأت  ناملاظ  اب  هزراـبم  رب  رگید  يوس  زا  229 و  هرقب / تسا ]. رگمتس 
تسا نیا  شموهفم  ( 25 دیدح /  ) دنراد اپ  هب  ار  تلادع  مدرم  ات  دندش ، داتـسرف  اهتما  يوس  هب  هنالداع  نیناوق  ینامـسآ و  باتک  نشور و 

وس کی  زا  همه  اهنیا  دراد . هدهع  رب  ار  تیلوؤسم  نیا  سک  همه  زا  شیب  تسا ، ءایبنا  گرزب  متاخ و  هک  ص )  ) مالسا ربمغیپ  صخـش  هک 
« رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » همانرب قبط  و  هدرک ، یهلا  نیناوق  يارجا  رب  تراـظن  هب  فظوم  ار  یمالـسا  تما  درف  درف  رگید  يوس  زا  و 

ْمُهُـضَْعب ُتاـنِمْؤُْملاَو  َنُونِمْؤُْملاَو   » دـیامرف یم  اـج  کـی  رد  دـننامن . تواـفت  یب  یهلا  نیناوق  زا  فلخت  ربارب  رد  هک  هتخاـس  فلکم  ار  همه 
ره نامیا ، اب  نانز  نادرم و  « ] َُهلوُسَرَو َهللا  َنوُعیُطیَو  َةوکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َةولَّصلا  َنوُمیُقیَو  ِرَْکنُملا  ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملاـِب  َنوُُرمْأَـی  ٍضَْعب  ُءاـِیلْوَا 

ادـخ و و  دـنزادرپ ، یم  ار  تاکز  و  دـنراد ، یم  اپرب  زامن  رکنم ، زا  یهن  دـننک و  یم  فورعم  هب  رما  تسا  يرگید  روای  رای و  یلو و  کـی 
ادـخ و تعاطا  تاکز و  زامن و  رب  یتح  قوف ، هیآ  رد  هک  تسا  يردـق  هب  هفیظو  ود  نیا  تیمها   71 هبوت / دننک ]. یم  تعاطا  ار  شلوسر 

تعاطا تاکز و  زامن و  ياه  هیاپ  دـشابن  نیناوق  يارجا  رب  یمومع  تراظن  نیا  ات  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  هدـش ، هتـشاد  مدـقم  لوسر ،
هناتـسود ياهزردـنا  داـشرا و  تحیـصن و  زا  دراد  یفلتخم  لـحارم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوچ  هکنیا  هجوت  بلاـج  تسا . نازرل 

و هدراذـگ ، ناگمه  راـیتخا  رد  ار  لوا  شخب  هدرک ، میـسقت  شخب  ود  هب  ار  نآ  دور ، یم  شیپ  لـمع  تدـش  هلحرم  اـت  دوش و  یم  عورش 
ْمُْکنِم ْنُکَْتلَو   » دیامرف یم  میـسقت  نیا  هب  هراشا  رد  دـنک و  یم  مادـقا  یهلا  تموکح  رظن  ریز  هک  هژیو  هورگ  کی  رایتخا  رد  ار  مود  شخب 

هب توعد  هک  دنـشاب  یهورگ  امـش  نایم  زا  دیاب  و  « ] َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلُواَو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملَاب  َنوُُرمْأَیَو  ِْریَْخلا  َیِلا  َنوُعْدَی  ُهَُّما 
هفیظو کـی  ار  نیناوق  يارجا  رب  تراـظن  هک  یتما  تسا  یهیدـب  دنناراگتـسر ]. اـهنآ  دـنیامن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـننک ، یکین 

هب و  تشاد ، دـهاوخ  یـصاخ  مارتحا  اهنآ  نایم  رد  نوناـق  دنکیرـش ، تیلوؤسم  ساـسحا  نیا  رد  هعماـج ، دارفا  همه  درامـش و  یم  یمومع 
يارجا نسح  رب  دارفا  ینادـجو  يداقتعا و  یحور ، ینورد ، تراظن  زا  نخـس  میرذـگب  هک  یمومع  تراظن  هلحرم  زا  دوش . یم  ارجا  عقوم 

رظان و لاح  همه  رد  هک  يدنوادخ  نامه  ءدـبم » هب  نامیا  . » تسا رتشیب  همه  زا  شتوق  تردـق و  رظن ، کی  زا  هک  دـیآ  یم  نایم  هب  نیناوق 
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گر زا  اـی  ندرگ ـ  گر  زا  وا  هب  اـم  « ] ِدـیرَْولا ِلـْبَح  ْنِم  ِْهَیِلا  ُبَْرقَا  ُنَْحنَو   » تسا رتـکیدزن  اـهنآ  دوخ  هب  اـهنآ  زا  و  تسا ، همه  دزن  رـضاح 
ُِنیْعَْالا َۀَِنئاخ  ُْمْلعَی  [ ) تسا هاگا  اه  هنیـس  ینورد  رارـسا  زا  دنیب و  یم  ار  راکتنایخ  مشچ  شدرگ   ] هک یئادـخ  . 16 ق / میرتکیدزن ]. شبلق ـ 

. تسا هدوب  وا  هاوگ  دـهاش و  هتخاـس و  وا  بقارم  ار  ناـسنا  نت  ياـضعا  یتح  ناـمز و  نیمز و  هک  یئادـخ   19 رفاغ / ُرُودُّصلا ) یِفُْخت  اـمَو 
ناسنا هدنورپ  رد  دب  ای  کین  راک  يا  هرذ  ینیگنـس  هزادـنا  هب  رگا  هک  تمایق » گرزب  هاگداد  هب  نامیا   » 24 و رون / 65 و  سی / 4 و  هلزلز /

« ُهَرَی ًاَّرَـش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَو  ُهَرَی ـ  ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاـْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَمَف   » دـنیب یم  ار  نآ  رفیک  شاداـپ و  دـننک و  یم  رـضاح  شربارب  رد  دـشاب 
7 و 26 هلزلز /

؟ تسیچ یئاضق  ماظن  هب  تبسن  نآرق  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ یئاضق  ماظن  هب  تبسن  نآرق  هاگدید 

خساپ

اْنلَْزنَا ّانِا   » دیامرفیم هتخاس  بطاخم  ار  (ص ) مرکا ربمایپ  اجکی  رد  هلمج 1 ـ زا  تسا ؛ هدرک  هراشا  عوضوم  نیا  هب  يددعتم  تایآ  رد  نآرق 
، میدرک لزان  وت  رب  قح  هب  ار  باتک  نیا  ام   ] 105/ ءاسن ًامیـصَخ » َنیِنئاْخِلل  ْنُکَت  َو ال  ُهللا  َكارَا  اِمب  ِساّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِتل  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َْکَیِلا 
، رگید دروم  رد  2 ـ ییامن ]. تیامح  نانئاخ  زا  هک  شابم  یناسک  زا  ینک و  تواضق  مدرم  نایم  رد  تسا  هتخومآ  وت  هب  دنوادخ  هچنآ  هب  ات 

َهللا َّنِا  ِطْسِْقلِاب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحَاَف  َتْمَکَح  نْا   ِ َو  » دیوگیم دهدیم و  (ص ) ربمایپ هب  ار  روتـسد  نیمه  زین  اهناملـسم  ریغ  نایم  رد  يرواد  ةرابرد 
، رگید ياج  رد  3 ـ دراد ]. تسود  ار  نالداع  ادخ  هک  نک  يرواد  تلادع  اب  ینک  يرواد  اهنآ  نایم  رد  رگا  و   ] 42/ هدئام َنیطِسْقُْملا » ُّبُِحی 

اذا  ِ َو اِهلْهَا  یِلا  ِتانامالا  اوُّدَُؤت  ْنَا  ْمُکُُرمْأَی  َهللا  َّنِا   » دـیامرفیم و  دـهدیم ، اهنآ  هب  ار  روتـسد  نیمه  هدرک و  ناـنمؤم  همه  هب  ار  نخـس  يور 
هک دهدیم  نامرف  امـش  هب  دـنوادخ   ] 58/ ءاسن ًاریـَصب » ًاعیمَـس  َناـک  َهللا  َّنِا  ِِهب  ْمُکُظِعَی  اّـمِِعن  َهللا  َّنِا  ِلْدَْـعلِاب  اوُمُکَْحت  ْنَا  ساـّنلا  َْنَیب  ُْمتْمَکَح 

امـش هب  یبوخ  ياهزردـنا  دـنوادخ  دـینک ، يرواد  تلادـع  هب  دـینکیم  يرواد  مدرم  نایم  هک  یماگنه  دـیهدب و  شنابحاص  هب  ار  اـهتناما 
نیرتمک دنهن و  ندرگ  (ص ) ربمایپ ۀنالداع  يرواد  هب  هک  دنکیم  شرافس  نانمؤم  هب  رگید  يوس  زا  4 ـ تسانیب ]. اونش و  دنوادخ  دهدیم ،

دیامرفیم دنوش ، اریذپ  ناج  مسج و  اب  دشاب  خلت  دنچ  ره  ار  تلادـع  ّقح و  دنـشاب و  هتـشادن  مه  نطاب  رد  هک  رهاظ ، رد  اهنت  هن  یتحاران ،
هب هن ،  ] 65/ ءاسن ًامیلْسَت » اومِّلَُـسی  َو  َْتیَـضَق  اّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِـسُْفنَا  ْنِم  اوُدِجَی  َُّمث ال  ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  امیف  َكوُمِّکَُحی  یّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَر ال  َو  الَف  »
لد رد  وت  يرواد  زا  سپـس  دـنبلط و  يرواد  هب  دوخ  تافالتخا  رد  ار  وت  هکنیا  رگم  دوب  دـنهاوخن  نمؤم  ناـنآ  هک  دـنگوس  تراـگدرورپ 

ْمُهَْنَیب َمُکْحَِیل  ِِهلوُسَرَو  ِهللا  َیِلا  اوُعُد  اذا  نینِمْوُْملا  ُلْوَق  َناک  اـمَّنِا   » دـیامرفیم زین  و  5 ـ دنشاب ]. میلـست  ًالماک  دننکن و  یتحاران  ساسحا  دوخ 
نانآ نایم  ات  دـنوشیم  توعد  شلوسر  ادـخ و  يوس  هب  هک  ینانمؤم  نخـس   ] 51/ رون َنوُِحْلفُْملا » ُمُه  َِکئلُوا  َو  اـنْعَطَا  َو  انْعِمَـس  اُولوُقَی  ْنَا 

رد یتح  دـیجم  نآرق  6 ـ دنتـسه ]. یعقاو  ناراگتـسر  نامه  اهنیا  میدرک و  تعاطا  میدینـش و  دـنیوگیم  هک  تسا  نیا  اـهنت  دـنک  يرواد 
ار نانمؤم  ۀمه  هدومن و  ناوارف  دیکأت  تسا ، تلادـع  قح و  هب  يرواد  مهم  تامدـقم  زا  یکی  هک  قح  هب  نداد  یهاوگ  تداهـش و  ۀـلأسم 
َوُه اُولِدـِْعا  اولِدـْعَت  ْنَا ال  یَلَع  ٍمْوَق  ُنآَنَـش  ْمُکَّنَمِرْجَی  الَو  ِطْسِْقلِاب  َءادّهُـش  ِهِّلل  َنیماّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای   » دـیامرفیم هتخاس  بطاـخم 

تلادع يور  زا  دینک و  مایق  ادخ  يارب  هراومه  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   ] 8/ هدئام َنُولَمْعَت » اِمب  رِیبَخ  َهللا  َّنِا  َهللا  اوُقَّتا  َو  يَْوقَّتِلل  ُبَْرقَا 
زا تسا و  رتکیدزن  يراکزیهرپ  هب  هک  دینک  تلادع  دـناشکب ، تلادـع  كرت  هانگ و  هب  ار  امـش  یتیعمج ، اب  ینمـشد  ادابم  دـیهد ، یهاوگ 

تلادع قح و  دناوتیمن  زیچ  چیه  یمالسا  ۀعماج  طیحم  رد  نیاربانب  تسا ]. ربخاب  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  زا  ادخ  هک  دیزهرپب  ادخ  تیصعم 
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روحم رب  دـیاب  زین  اهتواضق  اـهیرواد و  و  نمـشد ، دروم  رد  هچ  تسود و  دروم  رد  هچ  دـشاب ، هنـالداع  دـیاب  ř اهتداهـش  دـنز ، مه  رب  ار 
. دنشاب ناسکی  نآ  رد  دیاب  دارفا  نیرترود  نیرتکیدزن و  دنز و  رود  تلادع 

شسرپ دراد ؟ تواضق  قح  یسک  هچ  مالسا  هاگدید  زا 

خساپ

هک تسا  یناسک  نآ  زا  زین  يرواد  ّقح  ددرگیم ، زاب  دـنوادخ  هب  یلاعفا » دـیحوت   » مّلـسم لصاربانب  تّیمکاح  تموکح و  هک  هنوگ  نامه 
نیا رد  زیچ  همه  دیوگیم  ّتیقلاخ »  » دیحوت و  ددرگیم ، زاب  ادخ  يوس  هب  اهراک  ۀمه  دـیوگیم  یلاعفا » دـیحوت  . » تسا هدومرف  هزاجا  وا 

تسا راگدرورپ  صوصخم  تموکح  دیوگیم  تسا  ّتیقلاخ  يدیحوت  ياههخاشزا  هک  تّیمکاح » دیحوت  و « دریگیم ، تأشن  وا  زا  ملاع 
زاجم ار  اـهنآ  يرواد  وا  هک  یناـسک  نآ  زا  دـشاب و  وا  نآ  زا  زین  ءاـضق  يرواد و  ادـخ  تموکح  ورملق  رد  هک  دوشیم  ببـس  رما  نیمه  و 

، ددرگیم زاب  ادـخ  نامرف  هب  ناشنامرف  هک  یناسک  ناـمرف  و  ادـخ ، ناـمرف  اـهنت  دـیوگیم  تعاـطا » دـیحوت   » رگید يوس  زا  تسا . هدرمش 
هب هاگدـید  نیا  زا  رگا  دـشاب . راگدرورپ  نذا  هب  هک  تسا  لوبق  لباق  ینامرف  مکح و  زین  یئاضق  ماکحا  رد  نیاربانب  تسا ، عاـطم  لوبقم و 

هاگن اریز  دش ، میهاوخن  نادرگرس  زگره  نآ  صیخشت  رد  دوب و  دهاوخ  نشور  رایسب  تواضق  يرواد و  ّقح  أدبم  میرگنب ، یناسنا  ۀعماج 
دیاب نیاربانب  تسوا ؛ نامرف  اج  همه  رد  نامرف  وا و  يوس  زا  اـم  شنیرفآ  دریگیم و  همـشچرس  اـج  نآ  زا  یتسه  هک  میزودیم  ياهطقن  هب 

. دریگب دوخ  هب  یهلا  گنر  دنک و  بسک  وا  ۀیحان  زا  ار  دوخ  تّیعورشم  ددرگ ، رب  وا  نامرف  هب  ام  یئاضق  مکاحم  هک  میشوکب  هشیمه 

شسرپ دراد ؟ تواضق  قح  یسک  هچ  نآرق ، هاگدید  زا 

خساپ

« َْنِیلِـصاْفلا ُْریَخ  َوُه  َو  َّقَْحلا  ُّصُقَی  ِهِّلل  ّاِلا  ُمْکُْحلا  ِنِا   » میناوخیم ماعنا  ةروس  ۀیآ 57  رد  1 ـ دراد ؛ تواضق  قح  ادخ  طقف  نآرق ، هاگدـید  زا 
مکحلا نا   ) ریبعت نیمه  تسا ]. لطاب ) زا  قح   ) ةدننک ادج  نیرتهب  دنکیم و  ادج  لطاب  زا  ار  قح  وا  تسادـخ ، نآزا  اهنت  نامرف  يرواد و  ]
موـهفم تسا  نکمم  تسا  هدـمآ  فـسوی  ةروـس  رد  هـچنآ  هـتبلا  تـسا . هدـمآ  ۀـیآ 40  فـسوی  هروـس  رد  نآ  لـیذ  هلمج  نودـب  ـالا هللا )

هک نآ  لیذ  ۀنیرق  هب  هدـمآ  الاب  ۀـیآ  رد  هچنآ  یلو  ار ، يرواد  تواضق و  مه  دوش و  لماش  ار  تموکح  مه  هک  دـشاب  هتـشاد  يرتهدرتسگ 
عمجم رد  یـسربط  دـننام  نارّـسفم  زا  یهورگ  تسا . يرواد  ۀـلأسم  هب  رظان  رتشیب  دراد ، اهعازن  هب  نداد  نایاپ  اهتموصخ و  لصف  هب  هراـشا 

ِو  » میناوخیم بیترت  هب  هدئام  هروس  زا  تایآ 44و 45و 47  رد  2 ـ دناهدراذگ . تشگنا  ینعم  نیا  رب  زین  ریبک  ریسفت  رد  يزار  رخف  نایبلا و 
لزان ادـخ  هچنآ  هب  هک  یناسک  « ] َنوُقِـساْفلا ُمُه  َِکئلوُاَف  َنوُِملاّظلا … ُمُه  َکـِئلوُاَف  َنوُِرفاـْکلا … ُمُه  َکـِئلوُاَف  ُهللا  َلِْزنَا  اـِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم 

، دناهدش جراخ  ّتیمکاح )  دیحوت   ) دیحوت ّطخ  زا  هکنیا  رطاخ  هب  دنرفاک  دنناقساف ]! دنناملاظ …  دننارفاک …  دننکن ، مکح  تسا ، هدرک 
دـسافم بادرگ  هب  دننامیم و  مورحم  یهلا  ماکحا  یعطق  حلاصم  زا  هک  ارچ  دـننکیم ، متـس  نارگید  هب  دوخ و  هب  هکنیا  رطاخ  هب  دـنملاظ 
تعاطا طخ  زا  جورخ  نامه  قسف  مینادیم  دـناهدش و  جراخ  تعاـطا  ةریاد  زا  هکنیا  رطاـخ  هب  دنقـساف  و  دـنطلغیم ، ورف  یلهاـج  ماـکحا 

ۀلأسم مه  يرواد و  تواضق و  ۀلأسم  مه  دوشیم ، لماش  ار  یهلا  ماکحا  رد  اوتف  ۀلأسم  مه  هک  دراد  یعیـسو  موهفم  تایآ  نیا  هّتبلا  تسا .
ره دیجم  نآرق  ءاسن ،  ۀیآ 60  رد  3 ـ دشاب . هدوب  هللا  لزنا  ام  ادخ و  مکح  قباطم  قفاوم و  روما ، نیا  دـیاب  دـعب  هس  ره  رد  هک  ار  ّتیمکاح 

َنوُمُعْزَی نیذَّلا  َیِلا  ََرت  َْملَا   » دیامرفیم دنادیم ، ناطیش  ّطخ  زا  يوریپ  ار  نآ  غارـس  هب  نتفر  درمـشیم و  توغاط  مکح  ار  یهلا  ریغ  مکح 
ْمُهَّلُِـضی ْنَا  ُناْطیَّشلا  ُدـیُریَو  ِِهب  اوُرُفْکَی  ْنَا  وُِرُما  ْدَـق  َو  ِتوُغاّطلا  َیِلا  اوُمَکاحَتَی  ْنَا  َنوُدـیُری  َِکْلْبَق  ْنِم  َلِْزنُا  ام  َو  َْکَیِلا  َلِْزنُا  اـِمب  اُونَمآ  ْمُهَّنَا 

، دناهدروآ نامیا  هدش  لزان  ناینیشیپ  رب  وترب و  هک ) ینامسآ  ياهباتک  زا   ) هچنآ هب  دننکیم  نامگ  هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ  « ] ًادیَعب ًَالالَض 
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، دنوش رفاک  توغاط  هب  هک  هدـش  هداد  روتـسد  اهنآ  هب  هکنیا  اب  دـنورب ؟ لطاب  ماّکح  توغاط و  دزن  يرواد  يارب  دـنهاوخیم  هک  یلاح  رد 
یهلا أادـبم  ریغ  زا  هک  ار  ییاهیرواد  ماکحا و  نآرق ، 4 ـ دنکفیب ]!؟ یتسد  رود  ياهههاریب  هب  دنک و  هارمگ  ار  اهنآ  دـهاوخیم  ناطیـش  اّما 

رگیدکی اب  هک  دوهی  زا  یهورگ  دـننام   ) دـندوب یهلا  ریغ  ماکحا  ناهاوخ  هک  یناسک  ربارب  رد  درمـشیم و  ّتیلهاج  مکح  دوشیم ، رداص 
ِهَِّیلِهاْجلا ُمْکُحَفَا   » دـیامرف یم  دـنک ) مکح  اهنآ  لیم  قباطم  ترـضح  نآ  (ص ) مالـسا ربمایپ  هب  هعجارم  اب  دنتـشاد  راظتنا  دنتـشاد و  هعزانم 

نامیا اب  دارفا  يارب  یناسک  هچ  دنهاوخیم و  وت ) زا   ) ار تّیلهاج  مکح  اهنآ  ایآ   ] 5/ هدئام َنُوِنقُوی » ٍمْوُِقل  اًمْکُح  ِهللا  َنِم  ُنَسْحَا  ْنَم  َو  َنوُْغبَی 
َلَْزنَا يذَّلا  َوُه  َو  ًامَکَح  یغَْتبَا  ِهللا  ِمْکُح  َْریَغَفَا   » دیوگب هک  دهدیم  دای  (ص ) مالسا ربمایپ  هب  رگید  ياج  رد  5 ـ دنکیم ]. مکح  ادخ  زا  رتهب 
نآرد زیچ  همه  هک  ار  ینامـسآ  باتک  نیا  هک  تسوا  هک  یلاـحرد  مبلطب ، يرواد  هب  ار  ادـخ  ریغ  اـیآ   ] 114/ ماعنا ًالَّصَفُم » َباتِْکلا  ُمُْکَیِلا 

دیامرفیم دننک ، لح  دنوادخ  يرواد  اب  ار  تافالتخا  ۀمه  هک  دهدیم  روتسد  مامت  تحارص  اب  رگید  ییاج  رد  6 ـ تسا ]!؟ هداتسرف  تسا 
تایآ تایآ و  نیا  عومجم  زا  تسادـخ ]. اب  شیرواد  دـینک  فالتخا  زیچ  ره  رد   ] 10/ يروش هللا » َیِلا  هُمکُحَف  ئیَـش  ْنِم  ِهِیف  ُْمتْفَلَتْخا  ام  َو  »

يرواد و هب  وا  يوس  زا  هک  یناسک  تسادخ و  مکاح  یـضاق و  رواد و  نآرق ، هاگدـید  زا  هک  دوشیم  تباث  بلطم  نیا  ینـشور  هب  رگید ،
! دشابیم ناطیش  توغاط و  يرواد  ّتیلهاج و  مکح  تسا ، نآ  ریغ  هچ  ره  دننیشنیم و  اضق 

شسرپ دراد ؟ ار  اضق  دنسم  رب  نتسشن  قح  یسک  هچ  یمالسا ، تایاور  هاگدید  زا 

خساپ

تیاور دـنچ  هب  هنومن  ناونع  هباما  تسا  هدـش  هداد  خـساپ  ًاحورـشم  شـسرپ  نیا  هب  ءاضق  باوبا  رد  هژیو  هب  یمالـسا  تایاور  رد  دـنچ  ره 
ِلِداعلا ِءاضَْقلِاب  ِِملاْعلا  ِمامِِالل  َیِه  امَّنِا  َهَموُکُْحلا  َّنِاَف  َهَموُکُْحلا  اوُقَِّتا   » دومرف هک  میناوخیم  (ع ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد  دوشیم 1 ـ هراشا 
لوصا هب  هاگآ  ماما  صوصخم  يرواد ، تواضق و  هک  ارچ  دـیزیهرپب ، تواضق  زا  ( ] 18/ هعیشلا لئاسو  « ) ٍّیبن َیصو  َْوا  ٍّیبَِنل  َنیِملْسُْملا ، ِیف 

هدمآ (ع ) قداص ماما  زا  یفورعم  ثیدح  رد  2 ـ تسا ]. (ص ) ربمایپ ّیصو  ای  (ص ) ربمایپ يارب  يرآ ) ) تسا ناناملسم  نایم  رد  لداع  اضق و 
لئاسو «! ) ّیقَـش َْوا  ٍّیبَن  ّیِـصَو  َْوا  ّیبَن ، ّاِلا  ُهِْسلْجَی  ًاِسلْجَم ال  ْتَسَلَج  ْدَـق  ُْحیَرُـش  ای   » دومرف یـضاق  حیرـش  هب  (ع ) یلع ناـنمؤم  ریما  هک  تسا 
ثیدح رد  3 ـ تداعس ]! زا  رود  ّیقش  ای  ربیمایپ ، ّیصو  ای  ربمایپ ، زج  دنیشنیمن  یسک  اجنآرد  هک  ياهتسشن  ییاج  حیرش ! يا  ( ] 18/ هعیشلا

، يرواد مکح و  ( ] 41/ هعیرشلا حابصم  « ) ِِهناهُْرب َو  ِهللا  َنِم  ِنْذِِاب  الا  ُّحِصَی  ُمْکُْحلا ال  َو   » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  يرگید 
[ یهلا ناهرب  هزاجا و  نذا و  هب  رگم  تسین ، حیحص 

شسرپ تسیچ ؟ يدام  بتاکم  مالسا و  رد  اضق ، تیفیک  توافت 

خساپ

دراد دوجو  مالـسا  رد  هچنآ  اب  ار  نآ  ياوتحم  هاگره  یلو  تسا ، قربو  قرز  رپ  هدرتسگ و  رایـسب  یئاـضق  ياههاگتـسد  زورما ، ياـیند  رد 
ماکحا لئاسم و  رد  دیاب  یـضاق  مالـسا ، رد  تسا 1 ـ تقد  لباق  ریز  ياهتوافت  ًاصوصخم  دـنکیم ، هولج  شزرا  مک  رایـسب  مینک ، هسیاـقم 

، رگید ریبعت  هب  دـنادب و  يداهتجا  روط  هب  ار  نآ  ینابم  اههشیر و  دـیاب  هکلب  تسین ، یفاک  نوناـق  ّداوم  نتـسناد  اـهنت  دـشاب و  رظن  بحاـص 
راکشآ ود  نیا  نایم  قرف  و  دنکیم ، تیافک  نوناق  داوم  رب  یهاگآ  اهنت  زورما  يایند  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، طرـش  اضق  ۀلأسم  رد  داهتجا 

، داهتجا هاگ  دشاب و  دـیلقت  قیرط  زا  تسا  نکمم  هاگ  هدـمآ ، هلیـسولا » ریرحت   » رد ًالثم )  ) هک یماکحا  رب  یهاگآ  رتنـشور ، ریبعت  هب  تسا .
یلو تسا ، قح  بحاـص  ریغ  زا  قح  بحاـص  صیخـشت  يوـعد و  دروـم  لـئاسم  رب  ماـکحا  نیا  قیبـطت  لاـح  ره  هب  یـضاق  هفیظو  هچ  رگ 

باتک زا  نآ  ياههشیر  يریگ  یپ  داهتجا و  قیرط  زا  ای  دشاب ، هدوب  دیلقت  قیرط  زا  هلیـسولا  ریرحت  رب  یهاگآ  هک  دـنکیم  توافت  Șə
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یفاک يرواد  ءاضق و  ةدودـحم  رد  یـضاق  هب  دامتعا  زورما  یئاضق  ماظن  رد  2 ـ دنکیم . هیصوت  ار  یمود  مالـسا  لقع  عامجا و  تنـس و  و 
هانگ هنوگ  ره  زا  زیهرپ  ینعم  هب  تلادع  اریز  دشاب ، هدوب  كاپ  رظن  ره  زا  دیاب  یضاق  هکلب  تسین ، یفاک  رادقم  نیا  مالـسا  رد  یلو  تسا ،

اب دـنکیم  زیهرپ  هانگ  زا  لاح  همه  زیچ و  همه  رد  هک  یـسک  نایم  تسا  نشور  یئاضق . ریغ  ای  دـشاب  یئاضق  لیاسم  هریاد  رد  هاوخ  تسا ،
یئاضق ماظن  رد  یضاق  3 ـ تسا . رتشیب  لوا  رفن  زا  مود  رفن  شزغل  لامتحا  و  تسا . رایسب  توافت  دراد  زیهرپ  ینیعم  ةدودحم  رد  هک  یـسک 

مالسا رظن  زا  یضاق  نینچ  دش  هراشا  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه  یلو  تسین ، لوئـسم  دشاب  هناهاگآان  دنچ  ره  دنک  يرواد  قح  هب  رگا  زورما ،
، یمالسا یئاضق  ماظن  رد  4 ـ دریگ ! تروص  هناهاگآ  دیاب  هکلب  دشابیمن  یفاک  ییاهنت  هب  قح  هب  ندیـسر  تسا و  لؤسم  ادخ  هاگـشیپ  رد 

اَّمَا  » دومرف (ع ) قداص ماما  تسا ، كرش  رفک و  دح  رس  رد  تایاور  زا  یـضعب  قبط  هکلب  تسا ، ناهانگ  نیرتگرزب  زا  نتفرگ  هوشر  اهنت  هن 
هعیشلا 18/163) لئاسو  «. ) ِهللاِاب ُْرفُْکلا  َوُهَف  ِمْکُْحلا  ِیف  اشِّرلا 

شسرپ دنادیم ؟ دنوادخ  ةژیو  ار  يراذگ  نوناق  نآرق ، زا  یتایآ  هچ 

خساپ

ِهِمْکُحَف ٍْئیَش  ْنِم  ِهیف  ُْمتْفَلَتْخا  ام  َو  /26 2 «ـ فهک ًادَحَا » ِهِمْکُح  یف  ُكِرُْـشی  الَو  ٍِّیلَو  ْنِم  ِِهنود  ْنِم  ْمَُهل  ام  « ـ زا 1 دنترابع  رظن ، دروم  تایآ 
ُمُه َکـِئلُواَف  ُهللا  َلَْزنَا  اـِمب  ْمُکْحَی  َْمل  نـْم   ِ َو /44 4 « ـ هدـئام َنوُِرفاْکلا » ُمُه  َکـِئلُواَف  ُهللا  َلَْزنَا  اـِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنم   ِ َو /10 3 «ـ يروش ِهللا » َیِلا 
ِْعبَّتَت ـال  ُهللا َو  َلَْزنَا  اـِمب  ْمُـهَْنَیب  ْمُـکْحا  ِنَا  َو  /47 6 «ـ هدـئام َنُوقِـسافلا » ُمُه  َکـِئلُواَف  ُهللا  َلَْزنَا  اـِمب  ْمُکْحَی  َْمل  نـْم   ِ َو « ـ 5 45/ هدئام « نوُِملاظلا

ٍمْوَِـقل ًاـمْکُح  ِهللا  ْنِم  َنَسْحَا  ْنَم  َو  َنْوـُْغبَی  ِۀَِّیلِهاـْجلا  ْمُکْحَفَا  « ـ 7 49/ هدـئام کـَْیِلا » ُهللا  َلَْزنَا  اـم  ِضَْعب  ْنَع  َكُْوِنتْفَی  ْنَا  ْمُهَرَذْـحا  َو  ْمُهَئاوْهَا 
ُمُه َکــِئلُوا  َو  اــنْعَطَا  َو  انْعِمـَـس  وـلُوُقَی  ْنَا  ْمُـهَْنَیب  َمُـکْحَِیل  ِِهلوُـسَر  َو  ِهللا  َیِلا  اْوَـعُد  اذِا  َنینِمْؤُْـملا  ُلْوَـق  َناــک  اــمَّنِا  /50 8 «ـ هدـئام َنُوِنقُِوی »

َنوـُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاّـصَو  ْمُِکلذ  ِِهلیبَـس  ْنَع  ْمُِـکب  َقَّرَفَتَف  َلـُبُّسلا  اوـُِعبَّتَت  ـال  َو  ُهوُِعبَّتاَـف  ًامیقتْـسُم  یطارِـص  اذـه  َّنَا  َو  « ـ 9 51/ رون « َنوُِحْلفُْملا
ّیلو و چیه  اهنآ  [ ـ همجرت 1 …  3/ هدئام  « ًانید مالْسِالا  ْمَُکل  ُْتیَـضَر  َو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْتتَا  َو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَا  َمْوَْیلَا  /153 10 «ـ ماعنا «
3ـ تسادخ ]! اب  نآ  مکح  دـینک ، فالتخا  زیچ  ره  رد  [ ـ 2 دهدیمن ]. تکرـش  دوخ  مکح  رد  ار  سک  چیه  وا  و  دنرادن ! وا  زج  یتسرپرس 

مکح هدرک  لزاـن  ادـخ  هک  یماـکحا  هب  سک  ره  و  [ ـ … 4 دـنرفاک ]. دـننکیمن ، مکح  هدرک  لزان  ادـخ  هک  یماکحا  هب  هک  اـهنآ   …[و 
قبط باتک ) لها   ) اهنآ نایمرد  و  [ ـ 6 دنقساف ]. دننکیمن ، مکح  هدرک  لزان  ادخ  هچنآ  قبط  رب  هک  یناسک  و  [ ـ … 5 تسا ]. رگمتس  دنکن ،

رب ادخ  هک  یماکحا  ضعب  زا  ار  وت  ادابم  شاب ، رذح  رب  اهنآ  زا  و  نکم ! يوریپ  نانآ  ياهسوه  زا  و  نک ! يرواد  هدرک  لزان  دنوادخ  هچنآ 
نیقی لها  هک  یموق  يارب  ادخ ،  زا  رتهب  یـسک  هچ  دـنهاوخیم !؟ وت ) زا   ) ار ّتیلهاج  مکح  اهنآ  ایآ  [ ـ 7 دنزاس ]!؟ فرحنم  هدرک  لزان  وت 

نیا اهنت  ناشنانخـس  دـنک ، يرواد  نانآ  نایم  ات  دـنوش  توعد  شلوسر  ادـخ و  يوس  هب  نانمؤم  هک  یماگنه  [ ـ 8 دنکیم !؟ مکح  دنتسه ،
زا و  دـینک ! يوریپ  نآ  زا  تسا ، نـم  میقتـسم  هار  نـیا  [ ـ 9 دـنیعقاو ]. ناراگتـسر  اهنیا  و  میدرک »! تعاطا  میدینـش و  » دـنیوگیم هک  تسا 

شرافـس نآ  هب  ار  امـش  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دزاسیم ! رود  قح  قیرط  زا  ار  امـش  هک  دینکن  يوریپ  یفارحنا ) و   ) هدنکارپ ياههار 
هب ار  مالـسا  و  مدومن ، ماـمت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لـماک  ار  امـش  نید  زورما  [ ـ … 10 دینک ]! هشیپ  يراگزیهرپ  دیاش  دـنکیم ،

يراذگنوناق و ّقح  ندوب  رـصحنم  زا  نخـس  دمآ و  الاب  رد  هک  یتایآ  زا  يرایـسب  هکنیا  هجوت  لباق  متفریذپ ]. امـش  نادواج )  ) نییآ ناونع 
هک تسا  ییاههروس  نیرخآ  زا  ای  هروس  نیرخآ  روهشم ، ربانب  هدئام  ةروس  میناد  یم  تسا و  هدئام  ةروس  رد  دیوگیم ، دنوادخ  هب  عیرشت 

مالـسا مهم  ناکرا  زا  هک  تموکح  هب  طوبرم  لئاسم  هلمج  زا  یمالـسا و  مهم  لئاسم  زا  يرایـسب  تسا و  هدـش  لزان  ص )  ) مرکا ربمایپ  رب 
هب رـصحنم  نوناق » عیرـشت   » و نامرف »  » و مکح »  » هک تسا  هدـش  دـیکأت  هروس  نیا  زا  يددـعتم  ياههیآ  رد  هدـیدرگ و  حرطم  نآ  رد  تسا 

ۀلأسم زا  ینخـس  ًامیقتـسم  هچرگ  ثحب ، دروم  ۀـیآ  نیرخآ  نیمهد و  رد  تسا . ینعم  رپ  هروس  نیا  رد  رّرکم  ياهدـیکأت  نیا  و  تسادـخ ،
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ریغ يراذـگنوناق  يارب  يدروم  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  نآ  زا  هک  دراد  يریبعت  یلو  هدـماین ، نایم  هب  دـنوادخ  هب  يراذـگنوناق  راصحنا 
امش نادیواج )  ) نییآ ناونع  هب  ار  مالسا  مدومن و  مامت  امـش  رب  ار  متمعن  مدرک و  لماک  ار  امـش  نید  زورما   ] دیامرفیم درادن ، دوجو  ادخ 
مامت لماش  نآ  یعقاو  ینعم  هب  نید ،»  » هک مینادیم  ًانید » مالْـسِالا  ُمَُکل  ُْتیَـضَر  َو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْتتَا  َو  ْمُکَنید  ُْتلَمْکَا  َمْوَْیلَا  [ » متفریذـپ

هک تسا  نیا  هیآ  موهفم  دوب ، دـهاوخ  رارقرب  ناهج  نایاپ  ات  تسا و  نایدا  متاـخ  مالـسا  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  دوشیم و  رـشب  یگدـنز  نوئش 
يرگید يراذگنوناق  يارب  ياهنیمز  نیاربانب  و  هدش ، ینیب  شیپ  مالـسا  رد  تسا  ناهج  نایاپ  ات  نیناوق  رظن  زا  اهناسنا  زاین  دروم  هچنآ  مامت 

نآ یمالـسا  ناراذـگنوناق  نید و  ياملع  ۀـفیظو  تسا ، یّلک  ماع و  یـشخب  ییزج و  صاخ و  نیناوق ، نیا  زا  یـشخب  هتبلا  دـنامیمن . یقاب 
زین یمالـسا  تایاور  رد  دنیامن . جارختـسا  طابنتـسا و  اهنآ  زا  ار  زاین  دروم  تارّرقم  دننک و  قیبطت  نآ  قیداصم  رب  ار  تاّیلک  نآ  هک  تسا 
نآ دندادیم و  یمالـسا  طیحم  رد  ار  يراذگنوناق  ةزاجا  دوخ  هب  هک  یناسک  شهوکن  رد  (ع ) یلع تسا و  هدش  دیکأت  ینعم  نیا  رب  ًارارک 
یَلَع ْمِِهب  َناعَتْـساَف  ًاِصقان  ًانید  ُهَناْحبُـس  ُهللا  َلَْزنَا  ْمَا   » تسا نینچ  نآ  زا  یـشخب  هک  دراد  یحورـشم  هدنزومآ  نانخـس  دندیمانیم ، داهتجا  ار 
يارب اهنآ  زا  هدرک و  لزان  یصقان  نید  دنوادخ  ایآ  ( ] هبطخ 18 هغالبلا ، جهن  « ) یَضْرَی ْنَا  ِْهیَلَع  َو  اُولوُقَی  ْنَا  ْمُهَلَف  َُهل  َءاکَرُش  اُوناک  ْمَا  ِهِماْمِتا 

دهد تیاضر  هک  تسا  مزال  ادخ  رب  و  دننک ) يراذگنوناق  و   ) دنیوگب دنراد  ّقح  هک  دنیادخ  کیرش  اهنآ  ای  هتـساوخ ؟ کمک  نآ  لیمکت 
، هدش ینیب  شیپ  یمالـسا  نیناوق  رد  تسا ، هدوب  تمایق  زور  ات  یمالـسا  تّما  زاین  دروم  هچنآ   » دیوگیم هک  يددعتم  تایاور  دریذـپب ]؟ و 

مالـسا رد  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  زین  تفرگ » شلها  زا  ار  ماکحا  نیا  دیاب  هکنیا  يرگید و  ندب  رب  شارخ  کی  ندرک  دراو  ۀید  یّتح 
ماجنا یمالـسا  يراذگنوناق  سلاجم  رد  هچنآ  نیاربانب  تسین ، یقاب  نارگید  يراذگنوناق  يارب  ییاج  تسادخ و  صوصخم  يراذـگنوناق 

َهللا َّنِا   » دومرف هک  میناوخیم  ع )  ) رقاب ماما  زا  یثیدـح  رد  تسا . نآ  دراوم  قیداصم و  رب  مالـسا  نیناوق  یّلک  لوصا  قیبطت  ناـمه  دوشیم ،
هک ار  يزیچ  چیه  لاعتم  دـنوادخ  ( ] یفاک 1/59 لوصا  « ) ِِهلْوُسَِرل ُهَنَِّیب  َو  ِِهباتِک  یف  َُهلَْزنَا  ّاِلا  ُۀَّمُالا  ِْهَیِلا  ُجاتْحَی  ًاْئیَـش  ْعَدَـی  َْمل  یلاعَت  َو  َكَراـبَت 
.[ تسا هدرک  نییبت  شلوسر  يارب  هدومرف و  لزان  ار  نآ  مکح  شباتک ، رد  هکنیا  رگم  هدرکن ، اهر  تسا  هدوب  دنمزاین  نآ  هب  یمالسا  تّما 

، تسین يزیچ  چیه  ( ] یفاک 1/59 لوصا  « ) ۀَّنُس َو  باتِک  ِهیف  َو  ّاِلا  ٍْئیَش  ْنِم  ام  دومرف «  هک  میناوخیم  (ع ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 
[ تسا هدش  لزان  نآ  ةرابرد  یتنس  ای  باتک  هکنیا  رگم 

؟ تسا نوناق  مادک  اهنوناق  نیرتهب 

شسرپ

؟ تسا نوناق  مادک  اهنوناق  نیرتهب 

خساپ

. دوش یم  نشور  هار  مینک  هجوت  یناسنا  عماوج  رد  نیناوق  عضو  یلـصا  هفـسلف  هب  رگا  یلو  تسین ، یناسآ  راـک  لاؤس  نیا  هب  نتفگ  خـساپ 
یعامتجا یگدـنز  نیمه  نویدـم  شیاهیقرت  اهتفرـشیپ و  مامت  و  دراد ، یعمج  هتـسد  یهورگ و  یگدـنز  کی  ناـسنا  هک  تسا  نیا  هلأـسم 

يرشب هعماج  رسارس  رد  اهتیقالخ  اهراکتبا و  نادنمشناد و  مولع  نارکفتم و  راکفا  هک  دوش  یم  ببـس  یعمج  هتـسد  یگدنز  نیمه  تسا ،
ياهـشناد مولع و  رد  یمهم  تایقرت  اهتفرـشیپ و  رظان  دهاش و  زور  ره  دـنوش و  لقتنم  رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  دـنهد و  مه  تسد  هب  تسد 

، تسا يا  هناگادج  ثحب  عوضوم  دشاب  هچ  ره  یعمج  هتسد  یگدنز  نیا  زا  لابقتسا  هزیگنا  میـشاب . هدوب  يرـشب  ندمت  هنیمز  رد  یناسنا و 
یقرف خـیرات ، زا  لبق  ياهناسنا  اـب  زورما  ناـسنا  دوب  هدـنکارپ  روطب  رگید  نارادـناج  زا  يرایـسب  دـننام  اـهناسنا  یگدـنز  رگا  نیقی  هب  یلو 

نیا یلو  رگید . زیچ  چـیه  هن  تایبدا و  نابز و  هن  اهرنه ، هن  عیانـص ، هن  یفاشتکا ، عارتخا و  هن  یندـمت ، هن  تشاد  دوجو  یملع  هن  تشادـن ،
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راک زا  یقرت  لماکت و  ياهخرچ  اهنت  هن  دوشن ، زیهرپ  نآ  زا  یحیحـص  روطب  رگا  هک  دراد  مه  یـضراوع  تالکـشم و  یعامتجا ، یگدـنز 
زا تسا  تراـبع  ًاتدـمع  تاـعیاض  نیا  دـناشکب . يدوباـن  هب  ار  ناـسنا  لـسن  هک  دروآ  راـب  هب  یعیاـجف  تسا  نکمم  هکلب  دتـسیا ، یم  زاـب 
یم يدوجو  هب  اهیهاوخدوخ  یگماکدوخ و  اه ، یبلط  راـصحنا  اـهییوج ، يرترب  قوقح و  محازت  عفاـنم و  كاکطـصا  زا  هک  ییاـهیریگرد 

نیمه هب  ددرگ . یم  یناهج  ای  يا  هقطنم  ياهگنج  همشچرس  هاگ  و  يرفن ، دنچ  ای  ود  ياهشکمشک  اهعازن و  ياه و  يریگرد  لماع  دیآ و 
تاشقانم و لح  هار  دارفا و  قوقح  تارایتخا و  دودح  نییعت  يارب  یتاررقم  رگا  هک  دندش  هجوتم  راک ، زاغآ  نامه  زا  یناسنا  عماوج  لیلد 
هب نداد  باوج  نونکا  دوش . یم  نیرفآ  هعجاف  تشاد و  دـهاوخ  سوکعم  هجیتن  رـشب  یعاـمتجا  یگدـنز  دـشابن ، اـهیریگرد  تارجاـشم و 

هدنکارپ ياهورین  مامت  دشاب 1 - هتشاد  ریز  روما  نیمأت  يارب  يرتشیب  ییاناوت  هک  تسا  نآ  نوناق  نیرتهب  تسین ، لکشم  نادنچ  قوف  لاؤس 
دوخ رد  ار  اهنابز  اهداژن و  اهگنر و  فالتخا  دـننام  یعناوم  و  دـنک ، يروآ  عمج  دـنمورین  تدـحو  لماع  کی  هیاس  رد  ار  یناـسنا  هعماـج 

رد دارفا  همه  ات  دـیامن ، نیمأت  ار  یعقاو  ینعم  هب  يدازآ  - 3 دزاس . مهارف  ار  اهتیقالخ  هتفهن و  ياهدادعتسا  شرورپ  هلیـسو  - 2 دیامن . لح 
اهزواـجت اـهمداصت و  زا  اـت  دـنک ، نشور  ار  رـشق  ره  سکره و  هنـالداع  قـح  - 4 دـنزاس . افوکـش  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  دـنناوتب  نآ  هیاس 

سکع هب  - 6 دـهد . شرتسگ  حیحـص ، ییارجا  تنامـض  متـسیس  کی  باختنا  قیرط  زا  ار  نانیمطا  داـمتعا و  حور  - 5 دیامن . يریگولج 
نارومأم و ییاضق و  عیـسو  هاگتـسد  کی  اب  يا ، هدرتسگ  عیـسو و  نیناوق  هک  تسین  نآ  بوخ  نوناق  کی  دننک ، یم  روصت  یـضعب  هچنآ 

نآ بوخ  نوناق  کی  تسا . هعماج  نآ  نوناق و  نآ  زجع  یگدـنامرد و  فعـض و  هناشن  نیا  هکلب  دـشکب ، كدـی  دوخ  اب  دایز  ياهنادـنز 
ییاضق و ياههاگتسد  دشابن . یلئاسم  نانچ  هب  يزاین  ات  دزادرپب ، يریگشیپ  هب  حیحص  تاررقم  یگنهرف و  ياهـشزومآ  قیرط  زا  هک  تسا 
، هدش باسح  تاررقم  حیحص و  نیناوق  یلو  تسا ، رامیب  ندرک  یحارج  هلزنم  هب  رتحیحص  ای  ینامرد و  بط  هلزنم  هب  اهنادنز ، اهتازاجم و 

. تسا تاعیاض  ضراوع و  زا  یلاخ  مه  و  رت ، هنیزه  مک  مه  رتعوبطم و  مه  هک  تسا  یتشادهب  بط  هلزنم  هب 

؟ تسیچ يراذگ  نوناق  يارب  مزال  لوصا  نآرق ، هاگدید  زا 

شسرپ

؟ تسیچ يراذگ  نوناق  يارب  مزال  لوصا  نآرق ، هاگدید  زا 

خساپ

تایآ رد  راب  اهدـص  هدرک و  هیکت  دـیحوت  لصا  يور  زیچ  همه  زا  شیب  نآرق  يداقتعا  لـئاسم  رد  - 1 زا دنترابع  لوصا  نیا  زا  ییاهـشخب 
« ٌءْیَـش ِِهْلثِمَک  َْسَیل   » دیامرف یم  دنوادخ  هرابرد  هک  اجنآ  ات  هدومن ، میـسرت  ار  دیحوت  میهافم  نیرتقیقد  و  هدـش ، هراشا  هلأسم  نیا  هب  نآرق ،

ْدََقل  » دـیامرف یم  درمـش و  یم  ءایبنا  تامیلعت  نیرتمهم  زا  یکی  ار  یعاـمتجا » تلادـع  - » 2 11/ يروش تسین ]. دنوادخ  دـننام  زیچ  چـیه  ]
اهنآ هارمه  هب  میداتسرف و  راکشآ  لیالد  اب  ار  دوخ  ناربمایپ  ام  « ] ِطْسِْقلِاب ُساّنلا  َموُقَِیل  َنازیْملاَو  َباتِْکلا  ْمُهَعَم  اْنلَْزنَاَو  ِتانِّیَْبلِاب  انَلُسُر  انلَسْرَا 

ار نامیا  اـب  دارفا  همه  فدـه ، نیا  بیقعت  رد  /25 و  دیدح دـنراد ]. اپرب  ار  تلادـع  ناهج )  ) مدرم ات  میدرک  لزان  نوناق  ینامـسآ و  باتک 
َنیماّوَق اُونوُک  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَا  اـی   » دـیامرف یم  هدرک ، رما  نیا  هب  توعد  ناـبز ، ره  داژن و  ره  زا  ناوج ، ریپ و  کـچوک ، گرزب و  زا  معا 

ادخ يارب  دینک و  تلادع  هب  مایق  هراومه  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ] َنیبَْرقَْالاَو ِْنیَدـِلاْولا  َِوا  ْمُکِـسُْفنَا  یلَع  َْولَو  ِهِّلل  ِءادهُـش  ِطْسِْقلِاب 
« یعامتجا طباور   » هنیمز رد  - 3 135/ ءاسن دشاب ]. هدوب  ناتناکیدزن  ای  ردام  ردپ و  ای  امش  دوخ  نایز  هب  یهاوگ  نیا  دنچ  ره  دیهد ، یهاوگ 

يا « ] ِدوُقُْعلِاب اُوفْوَا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای   » دـیامرف یم  هدرک ، توعد  لصا  نیا  هب  يدـنبیاپ  هب  ار  همه  نامیپ ، دـهع و  هنوگره  اـهدادرارق و  و 
« ًالُوئْسَم َناک  َدْهَْعلا  َّنِا  ِدْهَْعلِاب  اُوفْواَو   » دیامرف یم  زین  /1 و  هدئام دیشاب ]. رادافو  دوخ  ياهنامیپ  اهدادرارق و  هب  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک 
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کی رد  تراسخ ، هنوگره  ناربج  زواجت » هنوگره  عفد   » هنیمز رد  - 4 34/ ءارـسا دوش ]. یم  لاؤس  نامیپ  زا  هک  دینک  لمع  دوخ  نامیپ  هب  ]
َعَم َهللا  َّنَا  اوُمَلْعاَو  َهللا  اوُقَّتاَو  ْمُْکیَلَع  يدَـتْعا  اَم  ِْلثِِمب  ِْهیَلَع  اُودَـتْعاَف  ْمُْکیَلَع  يدَـتْعا  ِنَمَف   » دـیامرف یم  هدـش  باسح  ًالماک  هاتوک و  تراـبع 

ناراکزیهرپ اب  ادخ  دینادب  و  دییامنن ) يور  هدایز  و   ) دیزیهرپب ادخ  زا  و  دینک ، زواجت  نآ  دننام  هب  دنک ، زواجت  امـش  هب  سک  ره  « ] َنیقَّتُْملا
ْنِمَو ٍةَُّوق  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعاَو   » دیوگ یم  هدرک ، داهنشیپ  ار  نیتم  یلک  لصا  کی  یعافد » لئاسم   » هنیمز رد  و  - 5 194/ هرقب تسا ].

دـیزاس و هدامآ  ورین  توق و  تردـق و  زا  دـیراد ، ییاناوت  هچنآ  نانمـشد )  ) اهنآ ربارب  رد  و  « ] ْمُکَّوُدَـعَو ِهللا  َّوُدَـع  ِهب  َنُوبِهُْرت  ِْلیَْخلا  ِطاـبِر 
تروص یگنج  زواجت و  دـیناسرتب و  ار  شیوخ  نمـشد  ادـخ و  نمـشد  نآ  هلیـسو  هب  ات  دربن ) نادـیم  يارب   ) هدـیزرو ياهبـسا  نینچمه ) )

یم دراد و  يرگید  هیـصوت  دوش  یم  عقاو  یعامتجا  ياـبقر  ناکلـسم و  مه  نیب  هک  ییاـهعازن  اـه و  هشقاـنم  رد  اـما  - 6 60/ لافنا دریگن ].
هدیچرب توادع  قافن و  مخت  ات  دیهد  خساپ  یکین  هب  ار  يدب  دینک و  هدافتـسا  دض  هب  هلباقم  زا  اوق  دادـع  ای  لثم ، هب  هلباقم  ياج  هب  دـیوگ 

ٍّظَح ُوذ  ّاِلا  اهیّقَُلی  امَو  اوُرَبَص  َنیذَّلا  َّاِلا  اهیّقَُلی  امَو  ٌمیمَح ـ  ٌِّیلَو  ُهَّنَاَک  ٌةَوادَع  ُهَْنَیبَو  َکَْنَیب  يذَّلا  اَذِاَف  ُنَسْحَا  َیِه  یّتلِاب  ْعَفِْدا   » دـیامرف یم  دوش ،
زا  ) هلحرم نیا  هب  اما  دنوش ـ  یمیمص  مرگ و  ناتسود  نوچمه  تخـسرس ، نانمـشد  ات  نک  عفد  یکین  اب  ار  يدب   ] 35 34 ـ  تلصف / ٌمیظَع ».
نآ هب  دـنراد  اوقت  نامیا و  زا  یمیظع  هرهب  هک  یناسک  زج  و  دنـسر ، یمن  دنتماقتـسا  ربص و  ياراد  هک  یناسک  زج  تبحم ) فطل و  راثیا و 
وا ششوک  شالت و  ورگ  رد  تسا  وا  تسد  هب  سک  ره  تشونرس  دیوگ  یم  تحارص  اب  ناسنا » تشونرـس   » هرابرد - 7 دنوش ]. یمن  لئان 

و هدـیقع » يدازآ   » دروم رد  - 8 38/ رثدـم دـهد ]. یم  ماجنا  هک  تسا  يراک  ورگ  رد  سک  ره  « ] ٌۀَـئیهَر ْتَبَـسَک  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک   » دـشاب یم 
َنِم ُدْشُّرلا  َنَّیَبَت  ْدَق  ِنیّدلا  ِیف  َهارِْکاال   » دیامرف یم  درک ، ذوفن  یـسک  يرکف  طیحم  رد  ناوت  یمن  نید  نییبت  لالدتـسا و  قیرط  زا  زج  هکنیا 
یم اهناسنا » يدازآ   » دروم رد  256 و  هرقب / هدش ]. نییبت  راکـشآ و  فرحنم ، هار  زا  تسرد  هار  تسین ، یهارکا  چیه  نید  لوبق  رد  « ] ّیَْغلا

ْمُهَرِْصا ْمُْهنَع  ُعَضَیَو   » تسا هدوب  تراسا  ياهدنب  دیق و  زا  اهناسنا  ندرک  دازآ  نامه  ص )  ) مالسا ربمایپ  تثعب  مهم  فادها  زا  یکی  دیوگ 
نیا  157 فارعا / دـهن ]. یم  ورف  ناشندرگ ) اپ و  تسد و  زا   ) دوب اـهنآ  رب  هک  ار  ییاـهریجنز  هک  يربماـیپ  « ] ْمِْهیَلَع َْتناـک  یتَّلا  َلـالْغَْالاَو 

یگدـنز رد  تلاخد  مدـع   » دروم رد  - 9 دوش . یم  لماش  ار  اـهناسنا  يدازآ  بلـس  هنوگره  هک  دراد  یعیـسو  موهفم  تراـسا ، ياـهریجنز 
ِنَّظلا َضَْعب  َّنِا  ِّنَّظلا  َنِم  ًاریثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای   » دیامرف یم  نانآ  کته  كرت  دارفا و  تیصخش  هب  مارتحا  و  نارگید » یصوصخ 

هانگ اهنامگ  زا  یضعب  هک  ارچ  دیزیهرپب ، اهنامگ  زا  يرایسب  زا  دیدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  « ] ًاضَْعب ْمُکُـضَْعب  ْبَتْغَی  الَو  اوُسَّسََجتالَو  ٌْمِثا 
یتسیزمه - » 10 12 تارجح / دنکن ]. ییوجبیع  تبیغ و  يرگید  زا  امش  زا  کی  زا  چیه  دینکن و  سـسجت  نارگید ) راک  رد   ) زگره تسا ،

یم ار  یفرط  یب  هار  لقاال  ای  دنوش  یم  بوسحم  كرتشم  فادها  رد  مهافت  لباق  و  دنرادن ، گنج  رس  هک  یناسک  مامت  اب  زیمآ » تملاسم 
ْمُکوُجِرُْخی َْملَو  ِنیّدلا  ِیف  ْمُکُوِلتاُقی  َْمل  َنیذَّلا  ِنَع  ُهللا  ُمُکیْهنَی  ال   » دیوگ یم  هدرک ، دیکأت  نآ  رب  دیجم  نآرق  هک  تسا  یلوصا  زا  دـنیامیپ ،

رد هک  یناسک  هب  تبسن  تلادع  تیاعر  ندرک و  یکین  زا  ار  امـش  ادخ  « ] َنیطِـسْقُملا ُّبُِحی  َهللا  َّنِا  ْمِْهَیِلا  اوُطِـسُْقتَو  ْمُهوُّرَبَت  ْنَا  ْمُکِرایِد  ْنِم 
.[ دراد تسود  ار  ناگشیپ  تلادع  دنوادخ  نیقی  هب  دنک ، یمن  یهن  دندومنن  نوریب  ناتراید  هناخ و  زا  دندرکن و  راکیپ  امش  اب  نید  رما 

؟ تسیچ نیناوق  يارجا  تنامض  هرابرد  نآرق  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ نیناوق  يارجا  تنامض  هرابرد  نآرق  هاگدید 

خساپ

هب ییارجا  تنامض  - 2 یمالسا . تموکح  هلیـسو  هب  ییارجا  تنامـض  تسا 1 - هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ییارجا ، تنامـض  عوـن  هس  نآرق  رد 
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دروم رد  یفطاع . یقالخا و  لئاسم  مالـسا و  ینابم  هب  داقتعا  نامیا و  رگید ، ریبعت  هب  اـی  یتاذ  نورد  تنامـض  - 3 یمومع . تراظن  هلیسو 
زا دـعب  ص )  ) مالـسا ربمایپ  هک  يراک  نیتسخن  دـنک . دروخرب  هناعطاق  نوناق  زا  فلخت  هنوگ  ره  اب  تسا ، فظوم  یمالـسا  تموکح  لوا ،

ار نآ  زا  فلخت  هنوگره  دوب و  مالسا  نیناوق  نییبت  یمالسا و  تموکح  لیکـشت  دز ، تسد  نآ  هب  عناوم  ندش  فرطرب  هنیدم و  هب  ترجه 
کی زا  درک . نییعت  یتازاجم  درذگب  اهزرم  نیا  زا  هک  سک  ره  يارب  و  درمـش ، یهلا  ياهزرم  ار  نآرق  نیناوق  درمـش . بیقعت  لباق  هانگ و 

ملاظ و دـنک ، زواجت  یهلا  ياهزرم  زا  سک  ره  « ] َنوُِملاّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهللا  َدوُدُـح  ُّدَـعَتَی  ْنَمَو   » دومرف و  درمـش ، ملاظ  ار  نیفلختم  فرط ،
لیالد تانّیب و  اب  زهجم  ءایبنا  دـیوگ  یم  نآرق  هک  یماگنه  درک . دـیکأت  ناملاظ  اب  هزراـبم  رب  رگید  يوس  زا  229 و  هرقب / تسا ]. رگمتس 
تسا نیا  شموهفم  ( 25 دیدح /  ) دنراد اپ  هب  ار  تلادع  مدرم  ات  دندش ، داتـسرف  اهتما  يوس  هب  هنالداع  نیناوق  ینامـسآ و  باتک  نشور و 

وس کی  زا  همه  اهنیا  دراد . هدهع  رب  ار  تیلوؤسم  نیا  سک  همه  زا  شیب  تسا ، ءایبنا  گرزب  متاخ و  هک  ص )  ) مالسا ربمغیپ  صخـش  هک 
« رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » همانرب قبط  و  هدرک ، یهلا  نیناوق  يارجا  رب  تراـظن  هب  فظوم  ار  یمالـسا  تما  درف  درف  رگید  يوس  زا  و 

ْمُهُـضَْعب ُتاـنِمْؤُْملاَو  َنُونِمْؤُْملاَو   » دـیامرف یم  اـج  کـی  رد  دـننامن . تواـفت  یب  یهلا  نیناوق  زا  فلخت  ربارب  رد  هک  هتخاـس  فلکم  ار  همه 
ره نامیا ، اب  نانز  نادرم و  « ] َُهلوُسَرَو َهللا  َنوُعیُطیَو  َةوکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َةولَّصلا  َنوُمیُقیَو  ِرَْکنُملا  ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملاـِب  َنوُُرمْأَـی  ٍضَْعب  ُءاـِیلْوَا 

ادـخ و و  دـنزادرپ ، یم  ار  تاکز  و  دـنراد ، یم  اپرب  زامن  رکنم ، زا  یهن  دـننک و  یم  فورعم  هب  رما  تسا  يرگید  روای  رای و  یلو و  کـی 
ادـخ و تعاطا  تاکز و  زامن و  رب  یتح  قوف ، هیآ  رد  هک  تسا  يردـق  هب  هفیظو  ود  نیا  تیمها   71 هبوت / دننک ]. یم  تعاطا  ار  شلوسر 

تعاطا تاکز و  زامن و  ياه  هیاپ  دـشابن  نیناوق  يارجا  رب  یمومع  تراظن  نیا  ات  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  هدـش ، هتـشاد  مدـقم  لوسر ،
هناتـسود ياهزردـنا  داـشرا و  تحیـصن و  زا  دراد  یفلتخم  لـحارم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوچ  هکنیا  هجوت  بلاـج  تسا . نازرل 

و هدراذـگ ، ناگمه  راـیتخا  رد  ار  لوا  شخب  هدرک ، میـسقت  شخب  ود  هب  ار  نآ  دور ، یم  شیپ  لـمع  تدـش  هلحرم  اـت  دوش و  یم  عورش 
ْمُْکنِم ْنُکَْتلَو   » دیامرف یم  میـسقت  نیا  هب  هراشا  رد  دـنک و  یم  مادـقا  یهلا  تموکح  رظن  ریز  هک  هژیو  هورگ  کی  رایتخا  رد  ار  مود  شخب 

هب توعد  هک  دنـشاب  یهورگ  امـش  نایم  زا  دیاب  و  « ] َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلُواَو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملَاب  َنوُُرمْأَیَو  ِْریَْخلا  َیِلا  َنوُعْدَی  ُهَُّما 
هفیظو کـی  ار  نیناوق  يارجا  رب  تراـظن  هک  یتما  تسا  یهیدـب  دنناراگتـسر ]. اـهنآ  دـنیامن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـننک ، یکین 

هب و  تشاد ، دـهاوخ  یـصاخ  مارتحا  اهنآ  نایم  رد  نوناـق  دنکیرـش ، تیلوؤسم  ساـسحا  نیا  رد  هعماـج ، دارفا  همه  درامـش و  یم  یمومع 
يارجا نسح  رب  دارفا  ینادـجو  يداقتعا و  یحور ، ینورد ، تراظن  زا  نخـس  میرذـگب  هک  یمومع  تراظن  هلحرم  زا  دوش . یم  ارجا  عقوم 

رظان و لاح  همه  رد  هک  يدنوادخ  نامه  ءدـبم » هب  نامیا  . » تسا رتشیب  همه  زا  شتوق  تردـق و  رظن ، کی  زا  هک  دـیآ  یم  نایم  هب  نیناوق 
گر زا  اـی  ندرگ ـ  گر  زا  وا  هب  اـم  « ] ِدـیرَْولا ِلـْبَح  ْنِم  ِْهَیِلا  ُبَْرقَا  ُنَْحنَو   » تسا رتـکیدزن  اـهنآ  دوخ  هب  اـهنآ  زا  و  تسا ، همه  دزن  رـضاح 

ُِنیْعَْالا َۀَِنئاخ  ُْمْلعَی  [ ) تسا هاگا  اه  هنیـس  ینورد  رارـسا  زا  دنیب و  یم  ار  راکتنایخ  مشچ  شدرگ   ] هک یئادـخ  . 16 ق / میرتکیدزن ]. شبلق ـ 
. تسا هدوب  وا  هاوگ  دـهاش و  هتخاـس و  وا  بقارم  ار  ناـسنا  نت  ياـضعا  یتح  ناـمز و  نیمز و  هک  یئادـخ   19 رفاغ / ُرُودُّصلا ) یِفُْخت  اـمَو 

ناسنا هدنورپ  رد  دب  ای  کین  راک  يا  هرذ  ینیگنـس  هزادـنا  هب  رگا  هک  تمایق » گرزب  هاگداد  هب  نامیا   » 24 و رون / 65 و  سی / 4 و  هلزلز /
« ُهَرَی ًاَّرَـش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَو  ُهَرَی ـ  ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاـْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَمَف   » دـنیب یم  ار  نآ  رفیک  شاداـپ و  دـننک و  یم  رـضاح  شربارب  رد  دـشاب 

7 و 26 هلزلز /

؟ دشیم هچ  تشادن  دوجو  ینوناق  رگا 

شسرپ

؟ دشیم هچ  تشادن  دوجو  ینوناق  رگا 
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خساپ

اریز دوبن ، مه  یعامتجا  تشادـن  دوجو  ینوناق  رگا  تفگ  تحارـص  اـب  دـیاب  بیترت  نیا  هب  تسا و  عاـمتجا  قورع  رد  نوخ  دـننام  نوناـق 
يراکمه و نآ  و  درادربرد ، ار  يرتالاب  موهفم  عامتجا  تسا ، تسردان  الماک  مه ، درگ  ندـش  عمج  ینعی  يوغل ، ینعم  هب  عاـمتجا  ریـسفت 

يراکمه نینچ  دنیآ و  مه  درگ  رفن  ود  رگا  باسح  نیا  يور  تسا . یناسنا  كرتشم  ياهفده  دربشیپ  رد  ياهدـع  يرکفمه  یماگمه و 
، دنـشاب هتـشادن  يراکمه  یماگمه و  و  دنـشاب ، عمج  لحم  کی  رد  رفن  اهنویلیم  رگا  یلو  دناهداد ، لیکـشت  ار  یعامتجا  دـنیامن ، زاغآ  ار 

کیره تادـهعت  فئاظو و  دـیاب  رفن  دـنچ  ای  ود  يراکمه  همادا  يارب  رگید  يوس  زا  وس . کـی  زا  نیا  تشاد . دـهاوخن  دوجو  یعاـمتجا 
داجیا ات  ددرگ  هجاوم  یعامتجا  لمعلاسکع  اب  دـیاب  اهزرم  نآ  زا  زواـجت  اـی  تادـهعت  فئاـظو و  نآ  زا  ندز  زاـب  رـس  دـشاب و  صخـشم 
تـسا هابتـشا  نیا  تسا . نیناوق  عاونا  ۀمـشچرس  دهعت »  » درادن و یموهفم  دهعت »  » نودب يراکمه  الوصا  دـنک . اهنآ  يارب  یئارجا  تئامض 

زا یتمسق  عیرشت  هچرگا  مینادب ، اهشکمشک  رگیدکیب و  زواجت  و  عفانم ، داضت  و  اهمداصت ، زا  يریگولج  هب  رصحنم  ار  نوناق  ۀفیظو  ام  هک 
ربارب رد  لـباقتم  داـمتعا  داـجیا  یعاـمتجا و  طـباور  ماکحتـسا  رادهفیظو  عوضوم ، نیا  زا  لـبق  نیناوق  هکلب  تسا . روظنم  نیمه  هب  نیناوـق 

هرخالاب و  نیعم ، تهج  کی  رد  دارفا  ياهورین  جیسب  نتخاس و  زکرمتم  هتفهن و  ياهدادعتـسا  شرورپ  يارب  مزال  يدازآ  نیمأت  تادهعت و 
. تسا نکمم  ياهلماکت  هب  عامتجا  ندیناسر 

؟ دشاب یطیارش  هچ  دجاو  دیاب  اهنوناق  نیرتهب 

شسرپ

؟ دشاب یطیارش  هچ  دجاو  دیاب  اهنوناق  نیرتهب 

خساپ

کی هیاس  رد  ار  هدـنکارپ  ياهورین  ینعی 1 . دنک  نیمأت  ار  یلـصا  زاین  نآ  دـناوتب  رتهب  هک  تسا  رتهتـسیاش  نوناق  نآ  نیناوق ، مامت  نایم  زا 
. دزاس مهارف  ار  دارفا  هتفهن  ياهدادعتسا  شرورپ  لیاسو  . 2 درامگ . راک  هب  یحیحص  ریـسم  رد  هدومن ، يروآعمج  دنمورین  تدحو  لماع 
زا و  دـنک ، ظـفح  رتهب  ار  دارفا  قوقح  . 4 دـننک . هدافتـسا  لئاسو  نآ  زا  دـنناوتب  نآ  هیاس  رد  ات  دـیامن  نیمأـت  یعقاو  ینعم  هب  ار  يدازآ  . 3

شرتسگ حیحص  یئارجا  تنامض  متـسیس  کی  باختنا  قیرط  زا  ار  نانیمطا  دامتعا و  حور  . 5 دیامن . يریگولج  رتهب  اهزواجت  اهمداصت و 
عیـسو هاگتـسد  کـی  اـب  هدرتـسگ ، عیـسو و  یئازج  نیناوق  هک  تسین  نآ  بوخ  نوناـق  کـی  دـننکیم  روصت  یـضعب  هچنآ  سکعب  دـهد .

نیا هناشن  تسا و  نیناوق  یئاسران  یناوتان و  فعـضۀناشن و  راک  نیا  هکلب  دـشکب ، كدـی  دوخ  اب  دایز ، ياهنادـنز  نارومأـم و  و  یئاـضق ،
ياهوراد قیرزت  رثا  رب  هک  دنتـسه  یئاـهلمد  ناـسب  تقیقح  رد  تالیکـشت  هنوگنیا  دـنک ، مضه  ار  اـهنآ  تسا  هتـسناوتن  عاـمتجا  هک  تسا 

رد زج   ) رتشن هب  يزاین  دوب  بذج  لباق  وراد  رگا  یلو  دراد ، مزال  رتشن »  » ًاملـسم اهلمد  نیا  دـنیآیم ! دوجوب  دـلج  ریز  رد  بذـج  لباقریغ 
. تشادن دوجو  یلمد  الوصا  اریز  تشاد ، دهاوخن  یئانثتسا ) دراوم 

شسرپ دشیم ؟ هچ  تشادن  دوجو  ینوناق  رگا 

خساپ

اریز دوبن ، مه  یعامتجا  تشادـن  دوجو  ینوناق  رگا  تفگ  تحارـص  اـب  دـیاب  بیترت  نیا  هب  تسا و  عاـمتجا  قورع  رد  نوخ  دـننام  نوناـق 
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يراکمه و نآ  و  درادربرد ، ار  يرتالاب  موهفم  عامتجا  تسا ، تسردان  الماک  مه ، درگ  ندـش  عمج  ینعی  يوغل ، ینعم  هب  عاـمتجا  ریـسفت 
يراکمه نینچ  دنیآ و  مه  درگ  رفن  ود  رگا  باسح  نیا  يور  تسا . یناسنا  كرتشم  ياهفده  دربشیپ  رد  ياهدـع  يرکفمه  یماگمه و 

، دنـشاب هتـشادن  يراکمه  یماگمه و  و  دنـشاب ، عمج  لحم  کی  رد  رفن  اهنویلیم  رگا  یلو  دناهداد ، لیکـشت  ار  یعامتجا  دـنیامن ، زاغآ  ار 
کیره تادـهعت  فئاظو و  دـیاب  رفن  دـنچ  ای  ود  يراکمه  همادا  يارب  رگید  يوس  زا  وس . کـی  زا  نیا  تشاد . دـهاوخن  دوجو  یعاـمتجا 

داجیا ات  ددرگ  هجاوم  یعامتجا  لمعلاسکع  اب  دـیاب  اهزرم  نآ  زا  زواـجت  اـی  تادـهعت  فئاـظو و  نآ  زا  ندز  زاـب  رـس  دـشاب و  صخـشم 
تـسا هابتـشا  نیا  تسا . نیناوق  عاونا  ۀمـشچرس  دهعت »  » درادن و یموهفم  دهعت »  » نودب يراکمه  الوصا  دـنک . اهنآ  يارب  یئارجا  تئامض 

زا یتمسق  عیرشت  هچرگا  مینادب ، اهشکمشک  رگیدکیب و  زواجت  و  عفانم ، داضت  و  اهمداصت ، زا  يریگولج  هب  رصحنم  ار  نوناق  ۀفیظو  ام  هک 
ربارب رد  لـباقتم  داـمتعا  داـجیا  یعاـمتجا و  طـباور  ماکحتـسا  رادهفیظو  عوضوم ، نیا  زا  لـبق  نیناوق  هکلب  تسا . روظنم  نیمه  هب  نیناوـق 

هرخالاب و  نیعم ، تهج  کی  رد  دارفا  ياهورین  جیسب  نتخاس و  زکرمتم  هتفهن و  ياهدادعتـسا  شرورپ  يارب  مزال  يدازآ  نیمأت  تادهعت و 
. تسا نکمم  ياهلماکت  هب  عامتجا  ندیناسر 

تایلک

؟ دراد تواضق  قح  یسک  هچ  مالسا  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ دراد تواضق  قح  یسک  هچ  مالسا  هاگدید  زا 

خساپ

هک تسا  یناسک  نآ  زا  زین  يرواد  ّقح  ددرگیم ، زاب  دـنوادخ  هب  یلاعفا » دـیحوت   » مّلـسم لصاربانب  تّیمکاح  تموکح و  هک  هنوگ  نامه 
نیا رد  زیچ  همه  دیوگیم  ّتیقلاخ »  » دیحوت و  ددرگیم ، زاب  ادخ  يوس  هب  اهراک  ۀمه  دـیوگیم  یلاعفا » دـیحوت  . » تسا هدومرف  هزاجا  وا 

تسا راگدرورپ  صوصخم  تموکح  دیوگیم  تسا  ّتیقلاخ  يدیحوت  ياههخاشزا  هک  تّیمکاح » دیحوت  و « دریگیم ، تأشن  وا  زا  ملاع 
زاجم ار  اـهنآ  يرواد  وا  هک  یناـسک  نآ  زا  دـشاب و  وا  نآ  زا  زین  ءاـضق  يرواد و  ادـخ  تموکح  ورملق  رد  هک  دوشیم  ببـس  رما  نیمه  و 

، ددرگیم زاب  ادـخ  نامرف  هب  ناشنامرف  هک  یناسک  ناـمرف  و  ادـخ ، ناـمرف  اـهنت  دـیوگیم  تعاـطا » دـیحوت   » رگید يوس  زا  تسا . هدرمش 
هب هاگدـید  نیا  زا  رگا  دـشاب . راگدرورپ  نذا  هب  هک  تسا  لوبق  لباق  ینامرف  مکح و  زین  یئاضق  ماکحا  رد  نیاربانب  تسا ، عاـطم  لوبقم و 

هاگن اریز  دش ، میهاوخن  نادرگرس  زگره  نآ  صیخشت  رد  دوب و  دهاوخ  نشور  رایسب  تواضق  يرواد و  ّقح  أدبم  میرگنب ، یناسنا  ۀعماج 
دیاب نیاربانب  تسوا ؛ نامرف  اج  همه  رد  نامرف  وا و  يوس  زا  اـم  شنیرفآ  دریگیم و  همـشچرس  اـج  نآ  زا  یتسه  هک  میزودیم  ياهطقن  هب 

. دریگب دوخ  هب  یهلا  گنر  دنک و  بسک  وا  ۀیحان  زا  ار  دوخ  تّیعورشم  ددرگ ، رب  وا  نامرف  هب  ام  یئاضق  مکاحم  هک  میشوکب  هشیمه 

؟ دراد تواضق  قح  یسک  هچ  نآرق ، هاگدید  زا 

شسرپ

؟ دراد تواضق  قح  یسک  هچ  نآرق ، هاگدید  زا 

خساپ
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« َْنِیلِـصاْفلا ُْریَخ  َوُه  َو  َّقَْحلا  ُّصُقَی  ِهِّلل  ّاِلا  ُمْکُْحلا  ِنِا   » میناوخیم ماعنا  ةروس  ۀیآ 57  رد  1 ـ دراد ؛ تواضق  قح  ادخ  طقف  نآرق ، هاگدـید  زا 
مکحلا نا   ) ریبعت نیمه  تسا ]. لطاب ) زا  قح   ) ةدننک ادج  نیرتهب  دنکیم و  ادج  لطاب  زا  ار  قح  وا  تسادـخ ، نآزا  اهنت  نامرف  يرواد و  ]
موـهفم تسا  نکمم  تسا  هدـمآ  فـسوی  ةروـس  رد  هـچنآ  هـتبلا  تـسا . هدـمآ  ۀـیآ 40  فـسوی  هروـس  رد  نآ  لـیذ  هلمج  نودـب  ـالا هللا )

هک نآ  لیذ  ۀنیرق  هب  هدـمآ  الاب  ۀـیآ  رد  هچنآ  یلو  ار ، يرواد  تواضق و  مه  دوش و  لماش  ار  تموکح  مه  هک  دـشاب  هتـشاد  يرتهدرتسگ 
عمجم رد  یـسربط  دـننام  نارّـسفم  زا  یهورگ  تسا . يرواد  ۀـلأسم  هب  رظان  رتشیب  دراد ، اهعازن  هب  نداد  نایاپ  اهتموصخ و  لصف  هب  هراـشا 

ِو  » میناوخیم بیترت  هب  هدئام  هروس  زا  تایآ 44و 45و 47  رد  2 ـ دناهدراذگ . تشگنا  ینعم  نیا  رب  زین  ریبک  ریسفت  رد  يزار  رخف  نایبلا و 
لزان ادـخ  هچنآ  هب  هک  یناسک  « ] َنوُقِـساْفلا ُمُه  َِکئلوُاَف  َنوُِملاّظلا … ُمُه  َکـِئلوُاَف  َنوُِرفاـْکلا … ُمُه  َکـِئلوُاَف  ُهللا  َلِْزنَا  اـِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم 

، دناهدش جراخ  ّتیمکاح )  دیحوت   ) دیحوت ّطخ  زا  هکنیا  رطاخ  هب  دنرفاک  دنناقساف ]! دنناملاظ …  دننارفاک …  دننکن ، مکح  تسا ، هدرک 
دـسافم بادرگ  هب  دننامیم و  مورحم  یهلا  ماکحا  یعطق  حلاصم  زا  هک  ارچ  دـننکیم ، متـس  نارگید  هب  دوخ و  هب  هکنیا  رطاخ  هب  دـنملاظ 
تعاطا طخ  زا  جورخ  نامه  قسف  مینادیم  دـناهدش و  جراخ  تعاـطا  ةریاد  زا  هکنیا  رطاـخ  هب  دنقـساف  و  دـنطلغیم ، ورف  یلهاـج  ماـکحا 

ۀلأسم مه  يرواد و  تواضق و  ۀلأسم  مه  دوشیم ، لماش  ار  یهلا  ماکحا  رد  اوتف  ۀلأسم  مه  هک  دراد  یعیـسو  موهفم  تایآ  نیا  هّتبلا  تسا .
ره دیجم  نآرق  ءاسن ،  ۀیآ 60  رد  3 ـ دشاب . هدوب  هللا  لزنا  ام  ادخ و  مکح  قباطم  قفاوم و  روما ، نیا  دـیاب  دـعب  هس  ره  رد  هک  ار  ّتیمکاح 

َنوُمُعْزَی نیذَّلا  َیِلا  ََرت  َْملَا   » دیامرفیم دنادیم ، ناطیش  ّطخ  زا  يوریپ  ار  نآ  غارـس  هب  نتفر  درمـشیم و  توغاط  مکح  ار  یهلا  ریغ  مکح 
ْمُهَّلُِـضی ْنَا  ُناْطیَّشلا  ُدـیُریَو  ِِهب  اوُرُفْکَی  ْنَا  وُِرُما  ْدَـق  َو  ِتوُغاّطلا  َیِلا  اوُمَکاحَتَی  ْنَا  َنوُدـیُری  َِکْلْبَق  ْنِم  َلِْزنُا  ام  َو  َْکَیِلا  َلِْزنُا  اـِمب  اُونَمآ  ْمُهَّنَا 

، دناهدروآ نامیا  هدش  لزان  ناینیشیپ  رب  وترب و  هک ) ینامسآ  ياهباتک  زا   ) هچنآ هب  دننکیم  نامگ  هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ  « ] ًادیَعب ًَالالَض 
، دنوش رفاک  توغاط  هب  هک  هدـش  هداد  روتـسد  اهنآ  هب  هکنیا  اب  دـنورب ؟ لطاب  ماّکح  توغاط و  دزن  يرواد  يارب  دـنهاوخیم  هک  یلاح  رد 

یهلا أادـبم  ریغ  زا  هک  ار  ییاهیرواد  ماکحا و  نآرق ، 4 ـ دنکفیب ]!؟ یتسد  رود  ياهههاریب  هب  دنک و  هارمگ  ار  اهنآ  دـهاوخیم  ناطیـش  اّما 
رگیدکی اب  هک  دوهی  زا  یهورگ  دـننام   ) دـندوب یهلا  ریغ  ماکحا  ناهاوخ  هک  یناسک  ربارب  رد  درمـشیم و  ّتیلهاج  مکح  دوشیم ، رداص 
ِهَِّیلِهاْجلا ُمْکُحَفَا   » دـیامرف یم  دـنک ) مکح  اهنآ  لیم  قباطم  ترـضح  نآ  (ص ) مالـسا ربمایپ  هب  هعجارم  اب  دنتـشاد  راظتنا  دنتـشاد و  هعزانم 

نامیا اب  دارفا  يارب  یناسک  هچ  دنهاوخیم و  وت ) زا   ) ار تّیلهاج  مکح  اهنآ  ایآ   ] 5/ هدئام َنُوِنقُوی » ٍمْوُِقل  اًمْکُح  ِهللا  َنِم  ُنَسْحَا  ْنَم  َو  َنوُْغبَی 
َلَْزنَا يذَّلا  َوُه  َو  ًامَکَح  یغَْتبَا  ِهللا  ِمْکُح  َْریَغَفَا   » دیوگب هک  دهدیم  دای  (ص ) مالسا ربمایپ  هب  رگید  ياج  رد  5 ـ دنکیم ]. مکح  ادخ  زا  رتهب 
نآرد زیچ  همه  هک  ار  ینامـسآ  باتک  نیا  هک  تسوا  هک  یلاـحرد  مبلطب ، يرواد  هب  ار  ادـخ  ریغ  اـیآ   ] 114/ ماعنا ًالَّصَفُم » َباتِْکلا  ُمُْکَیِلا 

دیامرفیم دننک ، لح  دنوادخ  يرواد  اب  ار  تافالتخا  ۀمه  هک  دهدیم  روتسد  مامت  تحارص  اب  رگید  ییاج  رد  6 ـ تسا ]!؟ هداتسرف  تسا 
تایآ تایآ و  نیا  عومجم  زا  تسادـخ ]. اب  شیرواد  دـینک  فالتخا  زیچ  ره  رد   ] 10/ يروش هللا » َیِلا  هُمکُحَف  ئیَـش  ْنِم  ِهِیف  ُْمتْفَلَتْخا  ام  َو  »

يرواد و هب  وا  يوس  زا  هک  یناسک  تسادخ و  مکاح  یـضاق و  رواد و  نآرق ، هاگدـید  زا  هک  دوشیم  تباث  بلطم  نیا  ینـشور  هب  رگید ،
! دشابیم ناطیش  توغاط و  يرواد  ّتیلهاج و  مکح  تسا ، نآ  ریغ  هچ  ره  دننیشنیم و  اضق 

؟ دراد ار  اضق  دنسم  رب  نتسشن  قح  یسک  هچ  یمالسا ، تایاور  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ دراد ار  اضق  دنسم  رب  نتسشن  قح  یسک  هچ  یمالسا ، تایاور  هاگدید  زا 

خساپ
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تیاور دـنچ  هب  هنومن  ناونع  هباما  تسا  هدـش  هداد  خـساپ  ًاحورـشم  شـسرپ  نیا  هب  ءاضق  باوبا  رد  هژیو  هب  یمالـسا  تایاور  رد  دـنچ  ره 
ِلِداعلا ِءاضَْقلِاب  ِِملاْعلا  ِمامِِالل  َیِه  امَّنِا  َهَموُکُْحلا  َّنِاَف  َهَموُکُْحلا  اوُقَِّتا   » دومرف هک  میناوخیم  (ع ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد  دوشیم 1 ـ هراشا 
لوصا هب  هاگآ  ماما  صوصخم  يرواد ، تواضق و  هک  ارچ  دـیزیهرپب ، تواضق  زا  ( ] 18/ هعیشلا لئاسو  « ) ٍّیبن َیصو  َْوا  ٍّیبَِنل  َنیِملْسُْملا ، ِیف 

هدمآ (ع ) قداص ماما  زا  یفورعم  ثیدح  رد  2 ـ تسا ]. (ص ) ربمایپ ّیصو  ای  (ص ) ربمایپ يارب  يرآ ) ) تسا ناناملسم  نایم  رد  لداع  اضق و 
لئاسو «! ) ّیقَـش َْوا  ٍّیبَن  ّیِـصَو  َْوا  ّیبَن ، ّاِلا  ُهِْسلْجَی  ًاِسلْجَم ال  ْتَسَلَج  ْدَـق  ُْحیَرُـش  ای   » دومرف یـضاق  حیرـش  هب  (ع ) یلع ناـنمؤم  ریما  هک  تسا 
ثیدح رد  3 ـ تداعس ]! زا  رود  ّیقش  ای  ربیمایپ ، ّیصو  ای  ربمایپ ، زج  دنیشنیمن  یسک  اجنآرد  هک  ياهتسشن  ییاج  حیرش ! يا  ( ] 18/ هعیشلا

، يرواد مکح و  ( ] 41/ هعیرشلا حابصم  « ) ِِهناهُْرب َو  ِهللا  َنِم  ِنْذِِاب  الا  ُّحِصَی  ُمْکُْحلا ال  َو   » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  يرگید 
[ یهلا ناهرب  هزاجا و  نذا و  هب  رگم  تسین ، حیحص 

؟ دشاب یتافص  هچ  ياراد  دیاب  یضاق  رتشا ، کلام  ۀماندهع  رد  (ع ) یلع ماما  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ دشاب یتافص  هچ  ياراد  دیاب  یضاق  رتشا ، کلام  ۀماندهع  رد  (ع ) یلع ماما  هاگدید  زا 

خساپ

ْنَّمِم  » ندوب هلصوح  رپ  2 ـ َکِسْفَن » یف  َِکتَّیعَر  َلَضفَا  ِساَّنلا  َْنَیب  ِمْکُْحِلل  ْرَتْخا  َُّمث  (، » رهش لها  مامت  ای   ) مدرم مامت  هب  تبـسن  تّیلـضفا ، 1 ـ
الَو  » ندوب قـح  ربارب  رد  میلـست  5 ـ ِۀَّلَّزلا » یف  يَدامتَی  ـال  َو   » تجاـجل مدـع  4 ـ ُموُصُْحلا » ُهُکِّحَُمتال  َو   » ردـص ۀعـس  3 ـ ُرُومُالا » ِِهب  ُقیـضَت  ال 

یفَتْکَی َو ال   » ندرکن یحطس ، یـسررب  هب  تعانق  7 ـ عَمَط » یَلَع  ُهُسْفَن  ُفِرُْشت  َو ال   » نتـشادن عمط  6 ـ ُهَفَرَع » اذِا  ِّقَْحلا  َیِلا  ِئیَْفلا  َنِم  ُرَـصْحَی 
ْمُهَذَخَا َو   » دـنک يراشف  اپ  لیلد  هب  کسمت  رد  9 ـ ِتاُهبُّشلا » یف  ْمُهَفَقْوَا  َو   » دـشاب رتطاتحم  همه  زا  تاهبـش  رد  8 ـ ُهاْصقَا » َنُود  ٍمْهَف  ینْدَِاب 

همه زا  قیاقح  فشک  رد  11 ـ ِمْصَْخلا » ِۀَعَجارُِمب  ًامُّرَبَت  ْمُهَّلَقَا  َو   » دوشن هتسخ  لولم و  ناگدننک  تیاکـش  تاعجارم  رارکت  زا  10 ـ ِجَجُْحلِاب »
« ِمْکُْحلا ِحاضِِّتا  َْدنِع  ْمُهَمَرْصا  َو   » دهد جرخ  هب  ّتیعطاق  قح ، ندش  راکـشآ  ماگنه  هب  12 ـ رُومُالا » فِّشَکَت  یَلَع  ْمُه  َرَبْصَاَو   » دشاب رتابیکش 
14ـ ءارِْغا » ُُهلیمَتْسَی  َو ال  ءارِْطا  ِهیِهَدْزَی  ْنَّمِم ال   » دزاسن هدننک  حدم  هب  لیام  ار  وا  ناحاّدم  دیجمت  دهدن و  بیرف  ار  وا  ناقّلمتم  شیاتـس  13 ـ

دـشابن مدرم  تسد  هب  شمـشچ  دنکن و  ادیپ  نآ  نیا و  هب  زاین  هک  دوش  هداد  وا  هب  ردقنآ  دشاب و  لاملا  تیب  زا  هنوؤملا  یفکم  دیاب  یـضاق 
« ساّنلا َیِلا  ُهَتَجاح  ُهَعَم  ُّلِقَت  َو  ُهَتَّلِع  ُلیُزی  ام  ِلْذَْبلا  ِیف  َُهل  ْحَْسفَا  َو  »

؟ تسیچ اهقف  تایاور و  هاگدید  زا  تواضق  بادآ 

شسرپ

؟ تسیچ اهقف  تایاور و  هاگدید  زا  تواضق  بادآ 

خساپ

زا تسا  ياهراصع  عقاو  رد  تسا و  هدروآ  ءاـضقلا  بادآ  ثحب  عیارـش ، رد  ققحم  موحرم  ار  هچنآ  تسا  یفاـک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد 
لها ةرابرد  دنک 1 ـ تیاعر  ار  روما  نیا  یـضاق  هک  تسا  بحتـسم   » دیوگیم وا  میروایب . هدمآ  اهقف  تاملک  یمالـسا و  تایاور  رد  هچنآ 

يداصتقا یقالخا و  طیارش  هب  دسانشب و  ار  مدرم  نآ  گنهرف   ) دنک لماک  صّحفت  قیقحت و  دراد ، هقطنم  نآ  يارب  تیرومأم  هک  ياهقطنم 
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یهاگآ اریز  دشاب ، هتشاد  یفاک  تریصب  دوخ  راک  رد  ات  دنک ، ییاسانش  ار  قباس  تاضق  یّتح  ناکاپ و  ناکین و  املع و  ددرگ ، انـشآ  اجنآ 
دوخ تّیرومأم  لحم  دراو  هک  یماگنه  2 ـ دراد .) هنالداع  يرواد  ۀلأسم  رد  يدایز  ریثأت  مدرم ، مکاح  گنهرف  لحم و  هقطنم و  طیارـش  هب 

3ـ دنـشاب ! هتـشاد  وا  هب  یـسرتسد  يرواسم  روط  هب  نایکاش  ۀـمه  ات  دـهد  رارق  رهـش  طـسو  رد  ار  دوخ ) تواـضق  زکرم  و   ) هناـخ دوشیم ،
زاب و ّلحم  رد  دیاب  اضق  ۀـسلج  4 ـ دنوش . ربخ  اب  ناگدیدمتـس )  ) ۀمه ات  دراد  مالعا  ار  دوخ  دورو  نایدانم  ۀلیـسو  هب  رهـش  هب  دورو  ماگنه 

لحم رد  دورو  ضحم  هب  5 ـ نارومأم .) ةرصاحم  رد  هتسب و  ياهرد  تشپ  هن   ) دننک ادیپ  یسرتسد  نآ  هب  یناسآ  هب  همه  ات  دشاب  يراکـشآ 
رد  ) دریگب لیوحت  زین  ار  اهتناما  اههعیدو و  نینچمه  دیامن و  تفایرد  نیـشیپ  یـضاق  زا  ار  دوجوم  ياههدنورپ  مدرم و  كرادم  مامت  دـیاب 

عازن دروم  هک  یلاوما  نینچمه  دنتشاذگیم و  مکاح  دزن  هعیدو  ناونع  هب  ار  تمیقنارگ  ءایشا  مدرمزا ، يرایـسب  هک  هدوب  لومعم  نامز  نآ 
نایعّدم ات  دنیشنب  هلبق  هب  تشپ  سپس  دناوخب  ّتیحت  زامن  دجسم ، هب  دورو  ماگنه  دیاب  یضاق  دشاب ، دجسم  تواضق  لحم  هاگره  6 ـ دوب .)

هک ار  اهنآ  دنک و  یسررب  ًاقیقد  ار  ناینادنز  عضو  دیاب  7 ـ دنیوگیم .) نخس  یهلا  رضحمرد  دننک  ساسحا  و   ) دنشاب هلبق  هب  ور  نایکاش  و 
دنک لابند  ار  نایرج  دهاوخب و  ار  یکاش  دراد ، دوجو  یفاک  لیلد  هک  اجنآ  دزاس و  دازآ  دنیبیمن ، نادنز  رد  ناشندـنام  يارب  یفاک  لیلد 

يدوز هب  دنتـسه ، یلهاان  دارفا  اهنآ  نایم  رد  رگا  دـنک ، تّقد  نایمتی ، لاوما  نیظفاح  و  مکاح ، ياـنما  ماـتیا و  ياـهمّیق  ةراـبرد  نینچمه  و 
دنک توعد  ار  ناهاگآ  املع و  نادنمشناد و  زا  یعمج  يرواد ، سلجم  رد  8 ـ دنک . اهنآ  نیشناج  ار  یحلاص  دارفا  دزاس و  رانک  رب  ار  اهنآ 

رازاب هب  شورف  دیرخ و  يارب  شدوخ  9 ـ دنزاس . انشآ  شیاطخ  هب  ار  وا  دنز ، رـس  وا  زا  ییاطخ  رگا  دنـشاب و  وا  يرواد  مکح و  بقارم  ات 
تواضق سلجم  رد  10 ـ دوش .) عقاو  نآ  ریثأت  تحت  هاگآان  ای  هناـهاگآ  هک  دـنهد  ماـجنا  ییاـهقافرا  وا  رظن  بلج  يارب  مدرم  اداـبم   ) دورن

هک دشابن  میالم  مرن و  نانچ  نآ  نینچمه  دنیوگب ، ار  دوخ  بلاطم  تحارـص  اب  دـنناوتن  مدرم  هک  دـشکب  مهرد  نانچ  ار  دوخ  ۀـفایق  دـیابن 
، انـشآ ریغ  انـشآ و  نادهاش  و   ) دوشن لئاق  ضیعبت  نادـهاش  نایم  رد  11 ـ تساولح !» هک  دنرب  نامگ  شنایعدـم   » دـنوش و روسج  نایکاش 

یناگیاب هناگادج  هدرک و  يروآعمج  ار  هتفه  ره  ياههدنورپ  12 ـ درمشب .) ناسکی  تداهش  طیارش  نتشاد  تروص  رد  ار  کیدزن  رود و 
(. دهدب اهنآ  میظنت  ةرابرد  مزال  روتسد  ای   ) دزاس مظنم  خیرات ، دیق  اب  ار  لاس  ره  هام و  ره  ياههدنورپ  نینچمه  دنک و 

؟ دراد یفیاظو  هچ  یضاق  عیارش ، رد  ققحم  موحرم  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ دراد یفیاظو  هچ  یضاق  عیارش ، رد  ققحم  موحرم  هاگدید  زا 

خساپ

تسا بجاو  دراد 1 ـ هفیظو  تفه  مکاح  دیوگیم  نینچ  تسا  تاعارملا  مزال  وا  يارب  هچنآ  یـضاق و  فیاظو  ثحب  رد  گرزب  هیقف  نیا 
تیاعر مکح » رد  تلادع   » و نداد » ارف  شوگ   » و نتفگ » نخـس   » و ندرک » هاگن   » و سولج »  » و مالـس » » رد اوعد  فرط  نایمرد  ار  تاواسم 
تیاعر يرگید  ةرابرد  ار  نآ  نیع  دیوگیم ، مالـس  باوج  ای  دنکیم  مالـس  یّـصاخ  مارتحا  اب  اهنآ  زا  یکی  هب  رگا  هک  ینعم  نیا  هب   ) دـنک

هب دـنکیم ، هاگن  یتاظحل  اهنآ  زا  یکی  هب  رگا  دـشاب و  هتـشادن  هلأسم  نیا  رد  يریثأـت  هنوگچیه  اـهنآ  یعاـمتجا  ّتیعقوم  تواـفت  دـنک و 
تافیرـشت و یّتح  بناوج ، ماـمت  رد  يرواد  اـضق و  سلجم  رد  ار  لـماک  تاواـسم  هکنیا  هصـالخ  دـنک ، هاـگن  رادـقم  ناـمه  زین  يرگید 

یبـلطم اوـعد ، فرط  ود  زا  یکی  هب  دـیابن  یـضاق  2 ـ دوش .) هتفرگ  یبوخ  هب  یّلک  تاـفارحنا  يولج  اـت  دـیامن ، تیاـعر  ییزج  تاـمارتحا 
هک دنک  هراشا  ود  نآ  زا  یکی  هب  دـیابن  دـننک ، توکـس  اوعد  فرط  ود  هاگره  3 ـ دـشاب . رگید  فرط  نایز  هب  هک  دـنک  میلعت »  » ای نیقلت » »

دـیوگب و ار  شنخـس  یعّدـم  صخـش  دـیوگب  اـی  دـینزب » ار  ناـتفرح   » دـیوگب هتخاـس  بطاـخم  ار  ود  ره  تسا  رتهب  هکلب  وگب ، ار  تنخس 

زا 405قوقح هحفص 373 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


اهنآ ًالبق  تسا  بحتـسم  یلو  دنک ، يرواد  رتدوز  هچ  ره  دیاب  دـشاب ، نشور  اوعد ،  دروم  هلأسم  مکح  هاگره  4 ـ دنک . حرط  ار  شتیاکش 
ار تبون  دیاب  دوش ، دراو  بیترت  هب  تایاکـش ، هاگ  ره  5 ـ دنکیم . رداص  ار  مکح  دندشن  رضاح  رگا  دیامن ، شزاس  حلـص و  هب  بیغرت  ار 

هاگره 6 ـ دـنزیم . هعرق  دـشابن ، نشور  بیترت  رگا  و  يوعد ، باـبرا  یعاـمتجا  ّتیعقوم  رظن  زا  تواـفت  هنوـگچیه  نودـب  دـنک ، تیاـعر 
هاگره 7 ـ دبای . نایاپ  لّوا  يوعد  ات  دهدیمن  شوگ  وا  نانخـس  هب  دـنک ، حرطم  ار  يرگید  يوعد  يوعد ، نمـض  رد  هیلع  یعّدـم  صخش 

. درمشیم مّدقم  ار  وا  دنک ، يرگید  زا  لبق  يوعد  حرط  هب  مادقا  يوعد  نیفرط  زا  یکی 

؟ تسیچ يدام  بتاکم  مالسا و  رد  اضق ، تیفیک  توافت 

شسرپ

؟ تسیچ يدام  بتاکم  مالسا و  رد  اضق ، تیفیک  توافت 

خساپ

دراد دوجو  مالـسا  رد  هچنآ  اب  ار  نآ  ياوتحم  هاگره  یلو  تسا ، قربو  قرز  رپ  هدرتسگ و  رایـسب  یئاـضق  ياههاگتـسد  زورما ، ياـیند  رد 
ماکحا لئاسم و  رد  دیاب  یـضاق  مالـسا ، رد  تسا 1 ـ تقد  لباق  ریز  ياهتوافت  ًاصوصخم  دـنکیم ، هولج  شزرا  مک  رایـسب  مینک ، هسیاـقم 

، رگید ریبعت  هب  دـنادب و  يداهتجا  روط  هب  ار  نآ  ینابم  اههشیر و  دـیاب  هکلب  تسین ، یفاک  نوناـق  ّداوم  نتـسناد  اـهنت  دـشاب و  رظن  بحاـص 
راکشآ ود  نیا  نایم  قرف  و  دنکیم ، تیافک  نوناق  داوم  رب  یهاگآ  اهنت  زورما  يایند  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، طرـش  اضق  ۀلأسم  رد  داهتجا 

، داهتجا هاگ  دشاب و  دـیلقت  قیرط  زا  تسا  نکمم  هاگ  هدـمآ ، هلیـسولا » ریرحت   » رد ًالثم )  ) هک یماکحا  رب  یهاگآ  رتنـشور ، ریبعت  هب  تسا .
رایسب یلو  تسا ، قح  بحاص  ریغ  زا  قح  بحاص  صیخـشت  يوعد و  دروم  لئاسم  رب  ماکحا  نیا  قیبطت  لاح  ره  هب  یـضاق  هفیظو  هچ  رگ 

تنس و باتک و  زا  نآ  ياههشیر  يریگ  یپ  داهتجا و  قیرط  زا  ای  دشاب ، هدوب  دیلقت  قیرط  زا  هلیسولا  ریرحت  رب  یهاگآ  هک  دنکیم  توافت 
یلو تسا ، یفاک  يرواد  ءاضق و  ةدودحم  رد  یـضاق  هب  دامتعا  زورما  یئاضق  ماظن  رد  2 ـ دنکیم . هیصوت  ار  یمود  مالـسا  لقع  عامجا و 
هاوخ تسا ، هانگ  هنوگ  ره  زا  زیهرپ  ینعم  هب  تلادع  اریز  دشاب ، هدوب  كاپ  رظن  ره  زا  دیاب  یضاق  هکلب  تسین ، یفاک  رادقم  نیا  مالسا  رد 

رد هک  یسک  اب  دنکیم  زیهرپ  هانگ  زا  لاح  همه  زیچ و  همه  رد  هک  یـسک  نایم  تسا  نشور  یئاضق . ریغ  ای  دشاب  یئاضق  لیاسم  هریاد  رد 
هب رگا  زورما ، یئاضق  ماظن  رد  یضاق  3 ـ تسا . رتشیب  لوا  رفن  زا  مود  رفن  شزغل  لامتحا  و  تسا . رایسب  توافت  دراد  زیهرپ  ینیعم  ةدودحم 

هاگـشیپ رد  مالـسا  رظن  زا  یـضاق  نینچ  دش  هراشا  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه  یلو  تسین ، لوئـسم  دشاب  هناهاگآان  دنچ  ره  دـنک  يرواد  قح 
هوشر اهنت  هن  یمالسا ، یئاضق  ماظن  رد  4 ـ دریگ ! تروص  هناهاگآ  دیاب  هکلب  دشابیمن  یفاک  ییاهنت  هب  قح  هب  ندیسر  تسا و  لؤسم  ادخ 

ِیف اشِّرلا  اَّمَا   » دومرف (ع ) قداص ماما  تسا ، كرـش  رفک و  دـح  رـس  رد  تاـیاور  زا  یـضعب  قبط  هکلب  تسا ، ناـهانگ  نیرتگرزب  زا  نتفرگ 
هعیشلا 18/163) لئاسو  «. ) ِهللاِاب ُْرفُْکلا  َوُهَف  ِمْکُْحلا 

. دینک نایب  تواضق  دروم  رد  ص )  مرکا (  ربمایپ  زا  ینانخس 

شسرپ

. دینک نایب  تواضق  دروم  رد  ص )  مرکا (  ربمایپ  زا  ینانخس 

خساپ
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اضقلا هژاو   ، همکحلا نازیم  ای ( (  و  اضقلا ) )  باتک  هعیشلا ،  لیاسو  هب ( (  مییامن  یم  داهنشیپ  تسادایز .  هراب  نیا  رد  ثیداحا  تایاور و 
رـس دراک  نودب  دوش  راذـگاو  وا  هب  تواضق  راک  هک  ره  - ) ) 1 ددرگ :  یم  نایب  اـجنیا  رد  تیاور  هس  لاـح  نیع  رد   . دـییامن هعجارم  ( ( 

ج 10، همکحلا ،  نازیم  همجرت  خزود ( ، ) )  شتآ  دومرف :  تسیچ ؟  ندیرب  رـس  زا  روظنم  ادخ  لوسر  يا  دش :  ضرع  تسا  هدش  هدـیرب 
شراک دـنک  یم  وزرآ  هک  دوش  یم  هدیـشک  وا  زا  یتخـس  باسح  ناـنچ  دـنروآ و  یمار  رگداد  یـضاق  تماـیق  زور  رد  - ) ) 2  ( . 4952

دـشاب و تواضق  بصنم  ياـیوج  هک  ره  - ) ) 3  (. 4954 نامه ،  دوب ( ، ) )  هدرکن  يرواد  رفن  ود  ناـیم  اـمرخ  کـی  هراـبرد  یتح  زگره 
يا هتشرف  دنوادخ  دوش  نآ  نتفریذپ  هب  روبجم  هک  ره  دراذگاو و  شدوخ  هب  ار  وا  دنوادخ  دوش ، نآ  نیا و  هب  لسوتم  نآ  هب  ندیسر  يارب 

 (. ;4954 نامه ،  درادب ( ، شراوتسا  هک  دتسرف  ورف  وا  رب 

يراج ار  یهلا  دودح  دوش و  یضاق  دناوت  یم  ایآ  دنک , هبوت  دعب  دشاب و  هدرک  هانگ  یسک  رگا  لاح  تسا .  یـضاق  طیارـش  زا  یکی  تلادع 
؟ دشاب دودح  يرجم  یضاق و  دناوت  یمایآ  تسا ,  هدرک  هبوت  یلو  هدوب ,  ّدح  ياراد  هداد ,  ماجنا  ًالبق  یضاق  هک  یهانگ  رگا  دنک ؟

شسرپ

ار یهلا  دودح  دوش و  یـضاق  دناوت  یم  ایآ  دـنک , هبوت  دـعب  دـشاب و  هدرک  هانگ  یـسک  رگا  لاح  تسا .  یـضاق  طیارـش  زا  یکی  تلادـع 
دودـح يرجم  یـضاق و  دـناوت  یمایآ  تسا ,  هدرک  هبوت  یلو  هدوب ,  ّدـح  ياراد  هداد ,  ماجنا  ًالبق  یـضاق  هک  یهاـنگ  رگا  دـنک ؟ يراـج 

؟ دشاب

خساپ

ییاوقت اب  كاپ و  ناسنا  ینعی  دشاب ; لداع  هک  تسا  نیا  یـضاق  طیارـش  زا  یکی  تسا ,  هدمآ  یهقف  بتک  رد  دـیا و  هتفگ  هک  روط  نامه 
ای هدوب  راکهانگ  یـصخش  رگا  لاح  . دیامن رافغتـسا  هبوت و  ًاروف  داد , ماجنا  رگا  دـهدن . ماجنا  ًادـمع  ار  هریغـص  هریبک و  ناهانگ  هک  دـشاب 
وا ءهبوت  دـنک , يراج  وا  رب  ّدـح  ات  تسا  هدـشن  علطم  وا  هانگ  زا  مکاح  هدرک و  هبوت  یلو  تسا  هداد  ماجنا  دوب , يدـح  ياراد  هک  یهاـنگ 
ای تعامج  ماما  ای  یـضاق  دنک . يراج  ار  یهلا  دودح  ودوشب  یـضاق  دناوت  یم  درک , هبوت  یتقو  دنک و  هبوت  ًاعقاو  دـیاب  دوش . یم  هتفریذـپ 

نآرق دنهد . همادا  دوخ  راک  هب  دنناوت  یم  , دـندرک هبوت  ًاروف  دـنداد و  ماجنا  یهانگ  ًانایحا  رگا  تسا ,  تلادـع  ناشطرـش  هک  دـیلقت  عجرم 
و دزرمآیب !؟ ار  ناهانگ  هک  ادخ  زج  تسیک  دننک و  یم  شزرمآ  بلط  دوخ  ناهانگ  يارب  دنتفا و  یم  ادخ  دومرف : نایقّتم  تافـص  ءهرابرد 

لقن نینمؤملاریما 7 زا  ( 1  : ) تسا هدش  لقن  6 ادـخ لوسر  زا   < تسا . یهلا  ترفغم  شزرمآ و  نانآ  شاداپ  . دـنزرو یمن  رارـصا  هانگ ,  رب 
دریذپ و یم  ار  وا  ءهبوت  دنوادخ  دهد , ماجنا  تسا :  هدمآ  نآرق  رد   < تسا . هدیدرگ  زاب  ادخ  هاگرد  هب  دنک , هبوت  سک  ره  تسا :  هدش 

دیاب دـح  هک  نانآ  هک  هدـش  دراو  یتایاور  دـننک , يراج  ار  یهلا  ّدـح  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  دروم  رد   < تسا . ناـبرهم  هدنـشخب و  وا 
ندرک تکرش  یلو  ( 2 ,) دنا هدیمهف  ار  دارفا  هنوگ  نیا  ندرک  تکرـش  تکرـش  تهارک  تایاور  نیا  زا  اهقف  دـنوشنّدح . يرجم  دـنروخب ,
لئاسو یقروا 2. پـ  ) ثیدح 2144 ج 1  ۀمکحلا , نازیم  يرهش ,  ير  يدمحم  یقروا 1. پـ . ) درادن یلاکـشا  ّدح  يارجا  رد  دارفا  هنوگ  نیا 

ص 341 دودح , تامدقم  باوبا  زا  باب 31 ج 18  هعیشلا , 

؟ دننکیم موکحم  ینادنز و  مرج  تابثا  زا  لبق  ار  دارفا  اههاگداد  زا  یضعب  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دننکیم موکحم  ینادنز و  مرج  تابثا  زا  لبق  ار  دارفا  اههاگداد  زا  یضعب  رد  ارچ 
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خساپ

دجاو ۀـمکحم  دزن  وا  مرج  هک  دوـشیم  هتخانـش  مرجم  یتـقو  صخـش  تـسا و  صاخـشا  یهاـنگیب  رب  لـصا  یمالـسا  نیزاوـم  ساـسا  رب 
یـس و لصا  رد  دوشیم . تازاجم  نوناق  قبط  هدـش  بکترم  هک  یمرج  بسانت  هب  مرجم  صخـش  تروص  نیا  رد  دوش . تابثا  تیحـالص 

مرج هک  نیا  رگم  دوشیمن  هتخانش  مرجم  نوناق  رظن  زا  سک  چیه  تسا و  تئارب  لصا  هدمآ  ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  متفه 
دنتسم لدتسم و  دیاب  ام  هاگداد  ماکحا  هدمآ  یساسا  نوناق  مشش  تصش و  دصکی و  لصا  رد  نینچمه  ددرگ . تابثا  حلاص  هاگداد  رد  وا 

ره هدرک  فیرعت  هنوگنیا  ار  مرج  یمالسا  تازاجم  نوناق  هدام 2  تسا  هدش  رداص  مکح  نآ  ساسا  رب  هک  دشاب  یلوصا  ینوناق و  داوم  هب 
ناوتیمن ار  يرما  چیه  تسا و  بوسحم  مرج  دشاب ، یتیبرت  ینیمأت و  تامادقا  مزلتسم  ای  تازاجم  لباق  نوناق  قباطم  هک  لعف  كرت  لعف و 

رب یمالـسا  هاگداد  رد  یـضاق  دـشاب . هدـش  نییعت  یتیبرت  ای  نیمأت  مادـقا  ای  تازاـجم  نآ  يارب  نوناـق  بجوم  هب  هک  نآ  رگم  تسناد  مرج 
لیالد رکذ  اب  دیاب  ماهتا  عوضوم  یصخش  تشادزاب  تروص  رد  یتح  دنکیم و  تواضق  لدتسم  دنتسم و  روط  هب  مالـسا و  نیزاوم  ساسا 

مکح رودـص  هب  دنتـسم  روط  هب  نوناق و  ساسا  رب  دـیاب  اههاگداد  دـش ، رکذ  هچنآ  هب  هجوت  اب  دوش . میهفت  غـالبا و  وا  هب  ًاـبتک  هلـصاف  ـالب 
ینوناق ریغ  یمکح  دش و  نوناق  فالخ  بکترم  ًادـمع  یـضاق  رگا  دـننک . موکحم  ینادـنز و  لیلد  نودـب  ار  صاخـشا  دـیابن و  دـنزادرپب 

دناوتیم هدـش  هتخانـش  مرجم  ینوناق  ریغ  روط  هب  هک  یـصخش  تسا و  ینوناق  درگیپ  لباق  تواضق  یماظتنا  هاگداد  قیرط  زا  دومن ، رداص 
. دهاوخب ار  دوخ  زا  تیثیح  هداعا  يونعم و  يدام و  ررض  ناربج  یساسا  نوناق  مکی  داتفه و  دصکی و  لصا  ساسا  رب  دیامن و  قح  قاقحا 

؟ تسا زیاج  مالسا  یئاضق  ماظن  رد  مکح ؛ رودص  رد  یضاق  ددعت  متسیس  ایآ 

شسرپ

؟ تسا زیاج  مالسا  یئاضق  ماظن  رد  مکح ؛ رودص  رد  یضاق  ددعت  متسیس  ایآ 

خساپ

دحاو مکح  رودص  تهج  يوعد  تیهام  هب  دورو  ثیح  زا  ناریا  یمالسا  يروهمج  یئاضق  متسیس  ساسا  رب  زین  مالـسا و  یئاضق  ماظن  رد 
رد اریز  دریگ . یم  تروص  تواضق  ثحب  رد  جردنم  طیارش  اب  یضاق  کی  طسوت  مالـسا  ياهقف  همه  رظن  قافتا  هب  مکح  ءاشنا  اریز  تسا 
زا تسا  حرطم  مکح  رودص  رد  یـضاق  ددعت  دروم  رد  هچنآ  اما  دش . دهاوخن  یـشمتم  مکح  ءاشنا  يارب  یـضاق  دصق  تروص  نیا  زا  ریغ 

ثحب اذـل  دـیامن . یم  نینقت  ار  يواعد  هب  یگدیـسر  شور  کبـس و  يرفیک  یندـم و  یـسرداد  نیئآ  نیناوق  قبط  هک  تسا  یلکـش  ثیح 
یقوقح و يواعد  یگدیـسر  هب  هک  دراد  دوجو  یتاررقم  لوصا و  هعومجم  انعم  نیدب  دراد . یلوط  تیهام  مکح  رودص  رد  یـضاق  ددـعت 

هدـنورپ هب  یگدیـسر  يدـصتم  هک  یعجارم  هیلک  روشک و  یلاعناوید  رظن و  دـیدجت  يودـب ، ياه  هاـگداد  رد  يرفیک  روما  یبسح و  روما 
تروصب تاضق  ددعت  متـسیس  یگدیـسر  رما  رد  تاضق  تیحالـص  اه و  هاگداد  تیحالـص  هلئـسم  ندش  حرطم  اب  دـنزادرپ و  یم  دـنراد ،

تـسا توافتم  تاضق  مکاحم و  یگدیـسر  يارب  ینوناق  رایتخا  یگتـسیاش و  اریز  ددرگ . یم  ءارجا  لامعا و  یلکـش  ثیح  زا  زین  یلوط و 
فنـص و عون و  ثیح  زا  هک  ییاههاگداد  ریاس  هب  تبـسن  هاـگداد  کـی  راـیتخا  زا  تستراـبع  هک  یبسن  تیحالـص  ثحب  رد  لاـثم  ناونعب 

یم مکح  رودـص  تواضق و  لامعا  کی  ره  ناـکم  رظن  زا  هچ  هداوناـخ و  هاـگداد  لـثم  اوعد  تیهاـم  رظن  زا  هچ  دـنرگیدکی  هیبش  هجرد 
، يودـب هاگداد  ادـتبا  ینعی  تسا  یلوط  تروصب  دـننک  یم  رظن  لامعا  اوعد  تیهاـم  کـی  دروم  رد  یـضاق  دـنچ  هکنیا  هجیتن  رد  دـنیامن .

. تسا دحاو  مکح  ءاشنا  رودص و  اما  دنتسه  ددعتم  تاضق  دنچ  ره  هک  روشک  یلاعناوید  دعب  رظن و  دیدجت  سپس 
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ای دنشاب  یضاق  تمـس  يدصت  تهج  عراش  رظن  دروم  تافـص  ياراد  دیاب  اهنآ  همه  ایآ  مکاحم ، رد  تاضق  ددعت  متـسیس  شریذپ  ضرف  رب 
. دییامرف دیق  ار  راوگرزب  عجارم  همه  تارظن  افطل  اهنآ ؟ زا  یضعب 

شسرپ

ای دنشاب  یضاق  تمس  يدصت  تهج  عراش  رظن  دروم  تافص  ياراد  دیاب  اهنآ  همه  ایآ  مکاحم ، رد  تاضق  ددعت  متسیس  شریذپ  ضرف  رب 
. دییامرف دیق  ار  راوگرزب  عجارم  همه  تارظن  افطل  اهنآ ؟ زا  یضعب 

خساپ

راتخاس زا  یتمـسق  رد  ای  دـشاب و  هک  تواـضق  زا  يا  هبترم  ره  رد  یتمـس و  ره  رد  یـضاق  ره  ماـظع  عجارم  ریاـس  مالـسا و  رظن  ساـسا  رب 
یم هدافتسا  ناراشتسم  زا  هک  دراوم  زا  یضعب  رد  دنچ  ره  دنشاب  هتشاد  هتفرگ ، رظن  رد  مالسا  هک  ار  مزال  طیارش  دیاب  یگمه  دشاب  یئاضق 

عنامالب دشاب  راشتـسم  ماقم  رد  نز  رگا  هک  تساجنیا  زا  دننک و  یمن  مکح  ءاشنا  اهنآ  اریز  دنـشاب  هتـشاد  ار  تافـص  نآ  تسین  مزال  دوش 
. دشاب مالسا  رظن  دروم  تافص  ياراد  لداع و  درم و  یضاق  دیاب  مکح  رودص  ماقم  رد  اما  تسا 

. دییامرفب حیضوت  هیئاضق  هوق ء  سیئر  یضاق و  کی  تارایتخا  دودح  دروم  رد  افطل 

شسرپ

. دییامرفب حیضوت  هیئاضق  هوق ء  سیئر  یضاق و  کی  تارایتخا  دودح  دروم  رد  افطل 

خساپ

رد دیاب  دـنکیمزورب ، هعماج  ياج  ره  رد  هک  یتاعزانم  تافالتخا و  هیلک  لصف  لح و  یگدیـسر و  یـضاق : کی  تارایتخا  دودـح  فلا )
یضاق یساسا  یلصا و  هفیظوساسا  نیا  رب  دشاب . یتلود  ینامزاس  ای  تلود  يوعد  فرط  هک  نیا  ولو  دریگ ، رارق  هاگداد  تیحالـص  دودح 
ترابع رـصتخم ، یلیخ  تروص  هب  تاضق  تارایتخاو  فیاظو  دوشیم . هدیـشک  اههاگداد  هب  هک  تسا  یتافالتخا  يواعد و  لـصف  لـح و 
یساسا قوقح  ر.ك : عرش . نوناق و  فالخ  نیناوق  اههماننییآ و  يارجامدع  هب  مازلا  - 2 مکح ، رودص  یگدیسر و  هب  مازلا  - 1 زا : تسا 

تافالتخا و هیلک  لصف  لح و  یگدیسر و  رایتخا  یضاق  هچرگ  اما  یمشاه . دمحم  دیـس  رتکد  ص 551 ، ج 2 ، ناریا ، یمالسا  يروهمج 
دودح - 1 دیامنیم : دودـحم  ار  یـضاق  تارایتخا  دوشیم و  دراو  انثتـسا  ود  لصانیا  رب  اما  دراد  دـنکیم  زورب  هعماج  رد  هک  ار  یتاعزانم 

هبناج کی  ای  دریگب  میمصت  هفرطکی  دناوتیمن  یتلود  چیه  یللملانیب  داصتقا  یـسایس و  طباور  رد  للملانیب : طباور  رد  یـضاق  تارایتخا 
اهنآ لود  عامتجا  هدارا  هک  تسا  ییاهدادرارقو  اهقفاوت  مزلتـسم  اهروشک  كرتشم  یناگدنز  دراذگ . ارجا  دروم  هب  ار  نآ  دنک و  تواضق 
طقف لود  زا  کـی  ره  هدارا  نیا  نیوـکت  رد  تسا  هتخاـس  مهارفیموـمع  ماـظن  زا  ار  لود  یعمجهتـسد  تعاـطا  تاـبجوم  هدروآ ، دـیدپ  ار 

ياوقزا تلود  دوشیم ، تینما  مدـع  یمظنیب و  راچد  هعماج  هک  ینامز  رد  یماظن : روما  رد  یـضاق  تاراـیتخا  دودـح  - 2 دنراد . یمهس 
روظنم هب  ییاضق  رومارد  یماظن  ياههاگداد  هلخادم  دنریگیم . هدهع  هب  یماظن  ياههاگداد  ار  نیفلختم  تازاجم  هدرک و  هدافتـسا  یماظن 

تیحالـص لوا : دـشابیم . حرطمهلأـسم  ود  دـشابیم و  یـساسا  قوقح  نارظنبحاـص  قیقحت  هجوت و  دروم  روـشک  یلخاد  تینما  ظـفح 
، دوش موکحم  یماظن  هاگداد  رد  صخـش  هاگره  مود : دـبای ؟ شرتسگ  تسا  نکمم  هیاـپ  هچ  اـت  ترورـض  دراوم  رد  یماـظن  ياـههاگداد 

یگدیـسر ياضاقت  حرط و  یمومعمکاحم  رد  ار  عوضوم  تسا ، هدـش  رداص  نوناق  فالخ  یماظن  هاـگداد  مکح  هک  نیا  ياـعدا  هب  نکیل 
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، یـساسا قوقح  ر.ك : تساهدـش . نایب  یفلتخم  تارظن  دراوم  نیا  رد  هک  دـهد ؟ رثا  بیترت  ییاعدا  نینچ  هب  دـناوتیم  هاگداد  ایآ  دـنک ،
ود هب  هییاضق  هوق  سیئر  تارایتخا  فیاظو و  یلک  روط  هب  هییاضق : هوق  سیئر  تارایتخا  فیاظو و  ب )  يرهـشوب . رفعج  رتکد  ص 122 ،
هب زاین  هییاضق  هوق  ياهتیلوؤسم  ماجنا  هک  اجنآ  زا  ییاضق : تالیکشت  - 1 هیئاضق : هوق  اب  طابترا  رد  فیاظو  فلا ) دوشیممیسقت : هتسد 

يراکمه يارب  ییارجا  يرادا و  ياهشخب  هچ  هک  نیا  ناتسرهش و  ره  رد  اههبعش  دادعت  درومرد  يریگمیمصت  دراد ، بسانم  تالیکـشت 
عجارم همه  دراد و  تیلک  هییاضق  هوق  ورملق  رد  ییاهن  یعطق و  يریگمیمصت  نیا  دشابیم . هییاضق  هوق  سیئر  ابتسا  مزال  ییاضق  عجارم  اب 
ناوـید روـشک ، یلاـع  ناوـید  بـالقنا ، يارــسداد  هاـگداد و  یماـظن ، يارــسداد  هاـگداد و  دریگیمرب  رد  ار  ییارجا  يراداو و  ییاــضق 

نیاهتبلا دنتـسه . هییاضق  هوق  سیئر  ینوناـق  تامیمـصت  عباـت  يرادا  یتالیکـشت و  ثیح  زا  روشک ... لـک  یـسرزاب  ناـمزاس  يراداتلادـع ،
بسانتم ییاضق  حیاول  هیهت  - 2 دنرادیم . مالعا  ار  دوخ  ینوناق  رظن  عجرم ، ره  رد  تاضق  درادن و  يرـست  ییاضق  رظن  لالقتـسا  هب  تیعبت 

هوق سیئر  فیاظو  ب )  نیموکحم . تازاجم  فیفخت  ای  وفع  داهنشیپ  - 4 طیارشلادجاو . تاضق  مادختسا  - 3 ناریا .  یمالسا  يروهمج  اب 
رما اب  طابترا  رد  امیقتسم  هک  هتـشاذگ  هییاضق  هوق  سیئر  هدهع  هب  یـساسا  نوناق  یعونتم  فلتخم و  فیاظو  ییاضق : روما  ریغ  رد  هییاضق 

تینما یلاعياروش  رد  تیوضع  - 1 نآ : مها  هک  ددرگیم  طوبرم  يراذگتسایس  یمومع و  تینما  روشک و  لک  عضو  هب  یلوتـسین  اضق 
تقوم ياروش  رد  تیوضع  - 4 ماظن . تحلصم  صیخـشت  عمجم  رد  تیوضع  - 3 یـساسا . نوناق  يرگنزاب  ياروش  رد  تیوضع  - 2 یلم .
يارجا نسح  رب  تراظن  - 7 روشک . هیلاع  تاماقم  ییاراد  هب  یگدیسر  - 6 امیس . ادص و  رب  تراظن  ياروش  رد  هدنیامن  نییعت  - 5 يربهر .
یـسایس ياـهداهن  یـساسا  قوقح  ر.ك : ناـبهگن . ياروش  يارب  نادقوقح  داهنـشیپ  - 8 روشک .) لک  یـسرزاب  ناـمزاس  لیکـشت   ) نیناوق

ص 361. یندم ، ناریا ، یمالسا  يروهمج 

؟ دنک لوبق  ار  وا  هبوت  دیاب  یضاق  مدرک ,  هبوت  دیوگب  یضاق  دزن  هک  یمرجم  ایآ 

شسرپ

؟ دنک لوبق  ار  وا  هبوت  دیاب  یضاق  مدرک ,  هبوت  دیوگب  یضاق  دزن  هک  یمرجم  ایآ 

خساپ

 - دـشاب هدرک  هبوت  مرجم  دوش و  تباث  مرجم  رارقا  اب  مرج  رگا  - 1 دوش : یم  هراشا  اهنآ  هب  هناگادج  هک  دراد  تروص  دنچ  امش , شـسرپ 
قح یـضاق  هدش و  طقاس  دح  اساسا " هک  مییوگن  رگا  هتبلا  . ) دـنک وفع  ار  وا  هک  تسا  ریخم  یـضاق  نآ -  زا  لبق  هچ  یـضاق و  دزن  رد  هچ 

, دشاب هدرک  هبوت  دورب و  یـضاق  دزن  شدوخ  رایتخا  اب  دزد  هاگره   : )) تسا هدمآ  زین  ربتعم  تیاور  رد  هک  روطنامه  درادن .) ار  دح  يارجا 
تیارـس یخرب  تسا و  تقرـس  دروم  رد  تیاور  نیا  هتبلا  دـننک .)) یمن  عـطق  ار  دزد  تسد  دـننادرگ و  یمرب  شبحاـص  هب  ار  يدزد  لاـم 

هبوت رگا  مرجم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نا  زا  هک  دراد  دوـجو  زین  يرگید  ربـتعم  تیاور  اـما  دـنریذپ . یمن  رگید  ياـه  مرج  هب  ار  نآ  مکح 
يراج وا  رب  دح  دنک , هبوت  ندش  ریگتـسد  زا  لبق  رگا  هک  دـنا  هتفگ  براحم  صخـش  هب  تبـسن  درک . تشذـگ  وا  مرج  زا  ناوت  یم  دـنک ,

-2 میحر .))  روفغ  هأللا  نئا  اوملعاف  مهیلع  اوردقت  نا  لبق  نم  اوبات  نیذلا  : )) دـنا هدرک  کسمت  زین  نآرق  هیآ  هب  دروم  نیا  رد  دوش . یمن 
دشاب هدرک  حالـصا  ار  دوخ  نایامن و  وا  رد  هبوت  راثآ  هدرک و  هبوت  مرج  توبث  زا  لبق  یلو  دوش  تباث  لداع )  دهاش  ود   ) هنأیب اب  مرج  رگا 

. ددرگ یم  ندرک  وفع  رد  یضاق  ندوب  ریخم  ای  دح و  طوقـس  بجوم  تشاد و  دهاوخ  رثا  شا  هبوت  دنک , دییئات  ار  وا  هبوت  زین  يدهاوش  و 
دنک هبوت  ندش  ریگتسد  زا  لبق  دشاب , هدش  انز  بکترم  هک  یسک  ای  هدرک و  رمخ  برـش  هک  یـسک  ای  دزد  رگا   : )) تسا هدمآ  یتیاور  رد 

وا هبوت  دنک , هبوت  یضاق  دزن  يریگتـسد  زا  سپ  دوش و  تباث  هنأیب  اب  مرج  رگا  - 3 دوش .)) یمن  يراج  وا  رب  دح  دیامن , حالصا  ار  دوخ  و 
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هبوت دوش , تباث  رارقا  اب  مرج  رگا  هصالخ  دوش . یم  يراج  وا  رب  دح  هتـشادن و  يرثا  دـشاب , يو  راتفر  حالـصا  اب  هارمه  یقیقح و  هچرگ 
ندش ریگتـسد  زا  لبق  هک  تسا  دیفم  یتروص  رد  مرجم  هبوت ئ  دوش , تباث  هنیب  اب  رگا  اما   ( نآ ; زا  لبق  هچ  یـضاق و  دزن  هچ   ) تسا دیفم 
لباق یتروص  رد  وا  هبوت ئ  هنأیب  دروم  رد  هتبلا  درادن . يرثا  وا  هبوت  هنأیب ,  تداهـش  ندش و  ریگتـسد  زا  دعب  هنرگ  دـشاب و  هنیب  تداهـش  و 

دزن رارقا و  دوخ  هک  رارقا -  دروم  رد  اما  دوشن . فالخ  بکترم  هدرک و  حالـصا  ار  دوخ  الثم " دـشاب ; يدـهاوش  اب  هارمه  هک  تسا  لوبق 
يارب دـشاب . یم  ندرک  وفع  رد  یـضاق  ندوب  ریخم  اـی  دـح و  طوقـس  بجوم  دوب -  دـهاوخ  وا  یقیقح  هبوت  رب  یعطق  دـهاش  نتفر  یـضاق 

ج 1, ییوخ ,)  هللا  تیآ   , ) جاهنملا هلمکت  ینابم  دودـحلا ; تامدـقم  باوبا  ب 15 و 16 , ج 18 , هعیـشلا ,  لئاسو  رتشیب ر.ك :  یهاگآ 
دیشاب قفوم  (. 322 187 و 321 -  ص 185 - 

. دییامرفب ییامنهار  ًافطل  متساوخ . وج  ياروام  ییاضف و  قوقح  ماظن  دروم  رد  یتاعالطا  عبانم و 

شسرپ

. دییامرفب ییامنهار  ًافطل  متساوخ . وج  ياروام  ییاضف و  قوقح  ماظن  دروم  رد  یتاعالطا  عبانم و 

خساپ

ادیپ وج  ياروام  اضف و  قوقح  دروم  رد  یلقتـسم  كرادم  عبانم و  میرازگـساپس . دحاو  نیا  اب  یلاع  بانج  ۀـبتاکم  زا  یمارگ ! يوجـشناد 
اه همانهام  یمومع  للملا  نیب  قوقح  ياه  باتک  هب  دیاب  هنیمز  نیا  رد  میرادن . یعالطا  دشاب ، هدش  فیلأت  یلقتسم  باتک  رگا  میا . هدرکن 
ای یتشهب و ...  دیهـش  نارهت و  قوقح  ياه  هدکـشناد  یقوقح  ياه  هلجم  تلاکو و  همان  لصف  لـثم  قوقح  یـصصخت  ياـه  هماـن  لـصف  و 

هعجارم یتنرتنیا  ياه  هاگیاپ  اه و  همان  ناـیاپ  هب  یقوقح و  تـالجم  يرتسگداد و  ترازو  يرتسگداد ، يـالکو  نوناـک  ياـه  هماـن  لـصف 
ةرامـش 2 و نامتخاس  نیطـسلف ـ بالقنا ـ  عطاـقت  رد  عقاو  تاـقیقحت  مولع و  ترازو  یملع  كرادـم  ناـمزاس  رد  دوجوم  عباـنم  زا  دـینک .
. میهد عالطا  میتفای ، یعبانم  رگا  ات  دـینک  هبتاکم  ام  اب  زاب  زاین  تروص  رد  دـینک . هدافتـسا  دـیناوت  یم  مه  هجراـخ  روما  ترازو  ۀـناخباتک 

. میراد تلئسم  دنوادخ  زا  ار  امش  تیقفوم 

؟ دشابیم دترم  مالسا  نید  ياملع  رظن  زا  دنک ، ادیپ  شیارگ  يرگید  نید  هب  دوش و  جراخ  دوخ  نید  زا  ناملسم  درف  کی  هک  یماگنه  ارچ 

شسرپ

دترم مالـسا  نید  ياـملع  رظن  زا  دـنک ، ادـیپ  شیارگ  يرگید  نید  هب  دوـش و  جراـخ  دوـخ  نید  زا  ناملـسم  درف  کـی  هـک  یماـگنه  ارچ 
؟ دشابیم

خساپ

نادرگ يور  نآ  زا  مالسا  شریذپ  زا  دعب  هک  دوشیم  قالطا  یـسک  هب  دترم  ددرگیم . نشور  دترم  يانعم  هب  هجوت  اب  لاؤس  نیا  هب  خساپ 
هب یـسک  رگا  لاح  مییوگیم : انعم  نیا  هب  هجوت  اب  ( 1 . ) دیامن درط  راکنا و  ار  نآ  دعب  دنک و  شلوبق  دریذـپب و  ار  مالـسا  لوا  ینعی  دوش ؛

مکح دننام  تسا ، يرگید  شـسرپ  رگا  لاح  ددرگیم . دترم  يانعم  لومـشم  دیامن ، راکنا  ار  نآ  دـعب  دریذـپب و  ار  مالـسا  لوا  یلیلد  ره 
مشش لاؤس  رد  دروم  نیا  رد  تاهبش  زا  یخرب  هب  هک  نیا  نمض  دییامن ، نایب  فافش  تروص  هب  يدعب  همان  رد  دیناوتیم  مالـسا  رد  دادترا 

ص 49. مالسالا ، یف  هدرلا  بیرغ ، نسح   - 1 اهتشونیپ : دییامن . هعلاطم  هدش  هداد  خساپ 
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. دیهد حیضوت  دراد ؟ شزرا  لداع  درم  کی  تداهش  ةزادنا  هب  لداع  نز  ود  تداهش  دوهش  تداهش  ثحب  رد  ارچ 

شسرپ

. دیهد حیضوت  دراد ؟ شزرا  لداع  درم  کی  تداهش  ةزادنا  هب  لداع  نز  ود  تداهش  دوهش  تداهش  ثحب  رد  ارچ 

خساپ

ینز رگا  یلو  تسا  لتق  وا  مکح  یطیارـش  اب  دوش  دترم  يدرم  رگا  ًالثم  دنراد  توافت  مه  اب  نز  درم و  تایئ  ازج  قوقح و  زا  يرایـسب  رد 
. تسا توافتم  مه  اب  درم  نز و  یقلخ  مسیناکم  تسین . نز  رب  هدش  هداد  رارق  درم  شود  رب  هک  یفیاظو  ای  تسین  لتق  وا  مکح  دوش  دـترم 

نز دنوادخ  تسین . یکی  دراد  درم  زا  هک  یعقوت  اب  دراد  نز  زا  دـنوادخ  هک  یعقوت  تسین . روج  کی  مه  اب  درم  نز و  قالخا  تایحور و 
سنج کی  زا  هک  دـنچ  ره  اـّما  دـن . سنج  کـی  زا  هچرگ  ود  نیا  تسا . هدـیرفآ  يرگید  فدـه  يارب  ار  درم  هدرک و  قلخ  يرما  يارب  ار 

یـضعب رد  درادـن . ود  نآ  تقلخ  نز و  درم و  تیهام  هب  یطبر  یـضاق  هب  یناسر  عالطا  تداهـش و  ثحب  دنتـسین . يواـسم  مه  اـب  دنـشاب ،
عیاقو رد  دشاب . دهاش  دناوت  یمن  دراوم  نآ  رد  درم  نوچ  تسین  لوبق  دروم  نادرم  تداهش  ًالصا  دشاب  نانز  هب  طوبرم  تداهش  هک  دراوم 

هشوت و داز و  ندروآ  تسد  هب  شالت و  راک و  رطاخ  هب  نادرم  دنتسه . راک  ردنا  تسد  نانز  زا  رتشیب  نادرم  رازاب ، هچوک و  ياهدادخر  و 
مینک ضرف  دنا . عالطا  ضرعم  رد  رتهب  رتشیب و  داد ، خر  يا  هعقاو  رگا  دنا و  سونأم  رتشیب  یعامتجا  عیاقو  اهدادخر و  اب  یگدنز  نارذـگ 

ار نانآ  فارطا  نادرم  هقیقد  دنچ  زا  سپ  دنا . هداتفا  رگیدکی  ناج  هب  گنس  وق و  اچ  بوچ و  اب  دننک و  یم  اوعد  مه  اب  رفن  ود  نابایخ  رد 
زا ناوت  یم  رتهب  دنا  هدوب  رظان  دهاش و  نوچ  نادرم  دـش  عقاو  یتحارج  ای  یلتق  رگا  اج  نیا  دـننک . یم  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  نانآ  هتفرگ و 

نادرم ای  دنشک  یم  رانک  ار  دوخ  دنشاب  هتـشاد  روضح  رگا  ای  دنرادن  روضح  نانز  ًالـصا  ای  عیاقو  روج  نیا  رد  تفریذپ . ار  تداهـش  نانآ 
یکی و صقن  هب  یطبر  تسا و  یعیبط  هلئسم  نز  کی  تداهش  نتفریذپن  نادرم و  تداهـش  نتفریذپ  ور  نیا  زا  دننار . یم  بقع  هب  ار  نانآ 

رتعیرـس نیاربانب  دنتـسه  رت  یـساسحا  دـنرادروخربرت و  فیطل  هیحورزا  نانز  ناسانـشناور  رظن  ساسا  رب  یفرط  زا  درادـن . يرگید  لاـمک 
قوقح هرمز  رد  مالـسا  ییاضق  نیناوق  رد  تداهـش "  " رگید ریبعت  هب  و  دـنریگ * . یم  رارق  ریثات  تحت  رتدوز  دـننک و  یم  لوبق  ار  یبلاطم 

، ددرگن لامیاپ  نارگید  قوقح  هک  نیا  يارب  دراد  هفیظو  ناسنا  ینعی  تسا ؛ تیلووئـسم  فیلکت و  هکلب  تسین ، قح  تداهـش  درادـن . رارق 
هتفریذـپ هاگداد  رد  یخرب  تداهـش  رگا  ( 1 .) تسا هدومن  مـالعا  مارح  ار  تداهـش  ناـمتک  نآرق  هک  تسا  تهج  نیدـب  دـهدب . تداـهش 

ار نادرم  روما  یخرب  رد  مالسا  قوقح . عییضت  هن  تسا ، تیلووئسم  فیلکت و  ندوب  رتلهـس  يایوگ  دوش ، یم  هتفریذپ  رتمک  ای  دوشیمن ،
رد ار  نآ  هتـسناد و  فاعم  نآ  زا  ار  نانز  روما  یخرب  رد  اّما  تسا ، هداد  رارق  نانز  راصحنا  رد  ار  نآ  هتـسناد و  فاعم  تداهـش  فیلکت  زا 

تمکح و هیاـپ  رب  نیناوـق  نـیا  هـمه  تـسا . هداد  رارق  درم  کـی  اـب  ربارب  ار  نز  ود  تداهـش  روـما  یخرب  رد  هدروآ و  رد  نادرم  راـصحنا 
ماظن عیرـشت . نیوکت و  ماظن  دراد : دوجو  ماظن  ود  رـشب  يارب  حیـضوت : تسا . هدـش  هداهن  انب  ینیوکت  ماظن  اب  عیرـشت  ماـظن  نیب  یگنهاـمه 
رـشب يراـیتخا  هزوح  هب  یطبر  دـنکیم و  ییاورناـمرف  یمدآ  رب  تقلخ  يوس  زا  هک  ییاـه  تیلووئـسم  فیاـظو و  نیناوق ، ینعی  ینیوـکت ،
هدـش هتفرگ  رظن  رد  دـنراد ، هک  یتاناکما  اـب  گـنهامه  صاـخ و  هفیظو  هنیداـم  هنیرن و  سنج  ود  زا  کـی  ره  يارب  هزوح  نیا  رد  درادـن .

طوبرم رشب  يرایتخا  ياهتیلاعف  هزوح  هب  هک  ینیناوق  ینعی  عیرـشت ، ماظن  تسین . ینتفریذپ  يدرف  چیه  زا  نآ  راکنا  هک  ياهنوگ  هب  تسا ،
نازیم هب  عیرـشت  ماظن  يدـنمناوت  شزرا و  تسا . شزرا  دـقاف  دـشابن ، ینیوکت  ماظن  اـب  گـنهامه  قبطنم و  هتفرگرب ، رگا  ماـظن  نیا  تسا .
تهج دـنچ  زا  درم  نز و  نیب  نیوـکت  ماـظن  رد  مییوـگیم : لاـح  تسا . ینیوـکت  ماـظن  رد  دوـجوم  يدوـجو  ياـهتیفرظ  اـب  نآ  قاـبطنا 

رگیدـکی اب  حراوج  اضعا و  یماـمت  رد  درم  نز و  سنج  ود  حراوج : اـضعا و  تهج  زا  - 1 حرـش : نیدب  دراد ، دوجو  يدایز  ياهتوافت 
یبرچ درم ، نز و  ندب  رد  وم  شیور  نآ . ریغ  هچ  تسا و  طوبرم  لثم  دیلوت  یـسنج و  وضع  هب  هک  یحراوج  اضعا و  هچ  دنراد ، فالتخا 
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یتشرد اهناوختـسا ، رد  یناک  یلآ و  داوم  رادـقم  اهناوختـسا ، یمجح  نزو  لکـش و  تسوپ ، تماخـض  تفارظ و  اـهتفاب ، تسوپ ، ریز 
رد سفنت  دادعت  نازیم و  ندـب ، ترارح  نوخ ، راشف  ضبن ، نابرـض  بلق ، نزو  زغم ، نزو  مجح و  یـسدنه و  لکـش  وزاب ، روز  تالـضع ،

دـشر يوگلا  و  هیر ، مجح  شیاجنگ و  نوخ ، رد  زمرق  دیفـس و  ياهلوبلگ  نازیم  ندـب ، تاحـشرت  یتوص ، تاـشاعترا  نزو ، دـق ، هقیقد ،
رظن زا  - 2 ( 2 .) تسا توافتم  وم  رات  کی  رد  یتح  درم  نز و  رد  زیچ  همه  هک  نیا  هصالخ  هنیدام . هنیرن و  سنج  ود  زا  زاغآ  رد  ینامسج 

ياهیگژیو زا  هدـننک ، تیامح  یفطاع و  راتفر  یلاعفنا ، راتفر  تبحم ، ناسانـشناور ، رظن  قبط  قالخا : تـالیامت و  فطاوع ، تاـساسحا ،
: دناهتفگ زین  ( 3 .) دناهدرمش رب  نادرم  ياهیگژیو  زا  ار  تیمکاح  هطلس و  تباقر ، لالقتسا ، يرگـشاخرپ ، روما ، نیا  ربارب  رد  تسا . هنانز 
زا یتنیز  روما  الط و  سابل و  هچراپ و  رادتـسود  يرگ ، شیارآ  ییابرلد ، يرگ ، هولج  نیـشتآ ، یتاساسحا  هفطاع و  رهم و  رپ  یلد  نتـشاد 
زا هک  نیا  تهج  هب  ناـنز  ( 5 .) تسا مدق  شیپ  درم  زا  هیرگ  هدـنخ و  یتسرپ ، لّمجت  یتسرپدـم ، دـیلقت ، رد  نز  ( 4 .) تسا نانز  صئاصخ 
زا ( 6 .) دـنیآیم ناـجیه  هب  دـنوشیم و  رثأـتم  رتشیب  یفطاـع  یـساسحا و  ياههنحـص  زا  دـندنم ، هرهب  يرتـشیب  هفطاـع  ساـسحا و  يورین 
نز نیب  اهتیلوئسم  فیلاکت و  زا  یخرب  رد  تهج  نیدب  دیآیم ، دیدپ  عیرـشت  ماظن  رد  ییاهتوافت  تقلخ ، ماظن  رد  دوجوم  ياهتوافت 
دُعب یکی  تسا : نادرم  زا  شیب  زیچ  ود  نانز  يدوجو  تیفرظ  رد  تسا . اهنآ  هلمج  زا  روکذم  لاؤس  هک  دراد  دوجو  ییاه  توافت  درم  و 
تفع ایح و  مرـش و  نازیم  اب  زین  تاناجیه ، تاـساسحا و  نازیم  اـب  یـشومارف  ناسانـشناور  رظن  هب  تفع . اـیح و  مرـش و  يرگید  یفطاـع و 

هک يروما  رد  هژیو  هب   ) يراک مکحم  يارب  عیرشت  هزوح  رد  دراد ، دوجو  اهیگژیو  نیا  ینیوکت  هزوح  رد  هک  یتقو  دراد . میقتـسم  هطبار 
تروص هس  اـج  نیا  رد  ددرگن . عیاـض  اهتداهـش  رد  مدرم  قوقح  اـت  دوش ، هدیـشیدنا  ياهراـچ  تسیاـبیم  تسا ) ساـّنلا  ّقح  هب  طوبرم 

هب نینچ  مه  تسا و  یناجیه  روما  یخرب  رد  یـشومارف  زاس  هنیمز  هک  نانز  رد  تاناجیه  تفع و  هفطاـع ، هبلغ  تهج  هب  - 1 تسا : رّوصتم 
رارق ریثأـت  تحت  رتتحار  دـنرواب و  دوز  دـنباییم و  تسد  هلئـسم  کـی  رد  ناـنیمطا  تلاـح  هب  رتدوز  ناـنز  هدـش  هتفگ  هـک  تـهج  نـیا 
تهج زا  تسا  نکمم  نخـس  نیا  ددرگن . عییـضت  نانز  تداهـش  قیرط  زا  قوقح  ات  تسا ، شزرا  دـقاف  نانز  تداهـش  مییوگب  دـنریگیم ،

تداهش دننام  نانز  تداهش  مییوگب  - 2 دشاب . نانز  راصحنا  رد  تداهش  هک  تسا  ییاج  نآ  دوش و  نارگید  قوقح  عییـضت  بجوم  رگید 
عییـضت مدرم  قوقح  یعون  هب  دوش و  هتـساک  اـضق  راـبتعا  زا  روکذـم  دراوم  تهج  هب  هک  دوشیم  بجوـم  نخـس  نیا  دراد . راـبتعا  نادرم 

قوقح هب  طوبرم  هک  يروما  رد  هدومرف  تسا ، هاگآ  هتفهن  رارـسا  همه  هب  دـیرفآ و  ار  اهناسنا  هک  يدـنوادخ  لدـتعم : لح  هار  - 3 ددرگ .
يروما رد  نز  دـهاش  ود  يراک  مکحم  تهج  هب  نکیل  دوش ، هداد  رابتعا  شزرا و  ناـنز  تداهـش  هب  هَّللا ) ّقح  هن  ساـّنلا ، قح   ) تسا مدرم 

نیع نیا  دراد . رابتعا  شزرا و  یطیارـش ، اب  تسا ، مزال  درم  دـهاش  ود  هک  يروما  رد  نز  دـهاش  راهچ  ای  تسا ، مزال  درم  دـهاش  کی  هک 
نیرخآ هاگـشناد و  نیلوا  داژن ، كاپ  اـضر  دیـس  رتکد  . 2 هیآ 283 . ( 2  ) هرقب . 1 اهتشون : یپ  تسا * . ینیوکت  ماـظن  اـب  قبطنم  لدـع و 

ص نامه ، داژن ، كاپ  اضر  دیس  رتکد  . 4 تمس . تاراشتنا  زا  ص 330 ، لّوا ، ج  دشر ، یسانشناور  . 3 . 293 ص 280 -  ج 19 ، ناربمایپ ،
ناـسنا شزرا  اـهب و  رگناـیامن  هید ، تسین ؟ ربارب  درم  نز و  هید  ارچ  لاوـس : ص 59  ش 12 ، دـقن ، باتک  . 6 ص 295 . ناـمه ، . 5 . 281

ناربج هب  طوبرم  هید  دیجنـس . ناوت  یمن  یلاـم  ياـه  راـیعم  اـب  هدوبن و  یلاـم  هلداـبم  لـباق  تسا و  ـالاب  رایـسب  ناـسنا  شزرا  نوچ  تسین ،
هچ  ) همه یهلا : یناسنا و  دـُعب  - 1 هلمج : زا  دـنراد ، يداعبا  اهناسنا  هک : نیا  حیـضوت  تسا . نآ  يداصتقا  دـُعب  هب  هجوت  اب  یناج  تراسخ 

لامک زا  هبترم  هجرد و  نامه  هب  نز  تسین . یتوافت  چیه  درم  نز و  نیب  تهج  نیا  زا  دـندنمهرهب و  هّیهلا  یتوکلم  حور  زا  درم ) هچ  نز و 
درم نز و  نیب  تهج  نیا  رد  یمالـسا  ماـکحا  نیناوق و  زا  کـی  چـیه  دـنبای .  تسد  دـنناوت  یم  نادرم  هک  دـبای  تسد  دـناوت  یم  یناـسنا 

فراـعم هب  دـنناوتیم  ود  ره  تسا و  هداد  رارق  تخانـش  رازبا  ود  ره  رد  دـنوادخ  یبلطشناد : یملع و  دـعب  - 2 تسا . هدادـن  رارق  یتوافت 
. تسه توافت  درم  نز و  نیب  دعب  نیا  رد  يدام : ینامسج و  دعب  - 3 تسین . یتوافت  درم  نز و  نیب  زین  دعب  نیا  رد  دننک . ادیپ  تسد  یلاع 

اریذـپ ار  ییاه  تیلووئـسم  شیوخ  يدوجو  طیارـش  ياضتقم  هب  ثنوم ) رکذـم و   ) سنج ود  زا  کـی  ره  هک  دوشیم  ثعاـب  تواـفت  نیا 
هن تسا  هدومن  فیلکت  اهنآ  رب  هداد و  رارق  هداوناخ  درم  شود  رب  ار  هداوناخ  يداصتقا  ياهتیلووئسم  رما  نیمه  هب  هجوت  اب  مالسا  دنـشاب .
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هداوناخ داصتقا  رد  نادرم  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تسا . هدشن  فیلکت  ام  رب  تیلوئسم  نیا  ارچ  هک  دنیوگ  یمن  هاگ  چیه  زین  نانز  نانز و  رب 
هداوناخ هب  يرتشیب  يداصتقا  هبرض  نانآ  توف  اب  ور  نیا  زا  دنراد ، شقن  رتشیب   ( اه نآ  رب  مالسا  رد  هدش  نییعت  ياه  تیلوئسم  هب  هجوت  اب  )

اهزیچ نیا  اما  تسا  یشزرا  اب  بوخ و  ياهراک  اهنیا  دنهدیم . ریش  هچب  دنوشیم و  رادراب  ناش  یکیزیف  طیارـش  اب  نانز  ددرگیم . دراو 
رد ود  نآ  شقن  رد  توافت  بجوم  قرف  نیا  هک  دـنتوافتم  یمـسج  ناوت  تهج  زا  درم  نز و  نیا  ربانب  دـنکیمن . نیمأت  ار  هداوناخ  داصتقا 
هن تسا ، بسانت  ساسا  رب  اهتوافت  سپ  . دنوش یم  فیلکت  هتشاذگ و  اهنآ  هدهع  رب  یئاه  تیلوئـسم  نآ  قبط  رب  ودوشیم  يداصتقا  روما 

نادرم شود  رب  مالـسا  رد  هک  هلقاع  هید  هیرهم و  هقفن ، دننامه : يداصتقا  ياهتیلوؤسم  نداد  رارق  هک  هنوگ  نامه  هجیتن : لامک . صقن و 
مالـسا تعیرـش  دوشیم . دراو  نادنزرف ) نز و   ) هداوناخ دارفا  هب  يداصتقا  هبرـض  هداوناخ ، درم  نتفر  تسد  زا  ًاعبط  تسا ، هدش  هداد  رارق 

، مینک هاگن  یعرش  مکح  نیا  رد  تقد  اب  رگا  تسا . هدرک  حرطم  ار  نادرم  هید  ندوب  ربارب  ود  هلئسم  نآ ، شهاک  هبرض و  نیا  ناربج  يارب 
غلبم هک  تسا  انعم  نیا  هب  درم  هید  ندوب  ربارب  ود  اریز  تسا ؛ هدومن  ار  هداوناخ  نانز  لاح  تاعارم  مالـسا  اج ، نیا  رد  هک  میوشیم  هجوتم 

تروص رد  هک  دوب  دهاوخ  انعم  نیا  هب  نز  هید  ندوب  فصن  رگید  فرط  رد  دوش . نادنزرف ) نز و   ) هداوناخ دارفا  رگید  بیصن  يربارب  ود 
؛ دننک یگدنز  دنناوتب  دمآرد  نیا  زا  تفرگ ) دهاوخ  رارق  صاصق  دروم  هک   ) درم نادنزرف  نز و  ات  دوش  تخادرپ  هید  فصن  دیاب  صاصق 
هک ینز  درم و  دراوم  یخرب  رد  ًالوصا  و  تسا ، هدش  هداوناخ  نادنزرف  نز و  لاح  تاعارم  هلئـسم  نیا  رد  مینک ، هاگن  فرط  ره  زا  نیاربانب 

نانز نادرم و  طیارش  اب  گنهامه  یمالسا ، نوناق  رد  هید  هلئـسم  نیاربانب  دنوش ؛ دنمهرهب  نآ  زا  ات  دنرادن  دوجو  دوشیم ، حرط  اهنآ  هید 
. تسا هنامیکح  ًالماک  هدش و  میظنت  هداوناخ  رد  اهنآ  ياهتیلوئسم  و 

؟  تسیچ یفسلف  یملع و  تواضق  یقوقح و  تواضق  قرف 

شسرپ

؟  تسیچ یفسلف  یملع و  تواضق  یقوقح و  تواضق  قرف 

خساپ

هیراج نیناوق  ار بـا  ـ نآ طا  ـبـ ترا دسانـشبار و  يوعد  دروم  هلاسم  تیهاـم  دـیاب  طـقف  دـنک ,  یم  يرواد  یقوقح  لـئا  ـ ـس رد مـ ـی کـه  ـس کـ
سک ره  هک  دنتـسه  یـسح  و  یلک )  لباقم  رد  یئزج (  يایا  ـ ـض اعون قـ یقوقح  لئاسم  ودنک  يرواد  تواضق و  هب  مادقا  سپـس  دمهفب و 
رتارف اپ  تلادع  میرح  زا  دیا  وا فـقـط نـبـ دـیایبرب .  نآ  كرد  روصت و  هدـهع  زا  دـناوت  یم  یبوخب  دـشاب ,  هتـشاد  یهاگآ  اهنآ  فارطارد 
هلئسم کی  رد  وا  يرواد  دشاب  هچ  هر هـر  ـ خالا و بـ دراذگب .  یقرف  دنک  یم  تواضق  هک  هچنآو  دنیب  یم  هک  هچنآ  نیب  دیابن  زین  دراذگب و 

ـا ـصو ـ ـص ـه عـلـمـی و خـ لا ـ ـس رد مـ ـی کـه  ـس ـا کـ ما دوش .  یم  يوریپ  شتواـضق  یجراـخ ,  ناـیرج  رد  هک  تسا  يدادرارق  يراـبتعا و 
یئزج روما  فرط  هب  ار  وا  تاسوسحم  ساوح و  وس  کی  زا  اریز  تسا  رتشیب  شیرات  ـ فر رتلکشم و گـ شراک  دنک ,  یم  تواضق  یفـس  فـلـ
لئاس روما کـلـی و مـ هب  هک  دـهد  یمن  لاجم  وا  هب  هجیتن  رد  دـنک و  یم  ینادـنز  ار  وا  تاـنیعت  تاصخـش و  هدود تـ ـحـ مرد دـناشک و  یم 
تاغل یتح  درادـن و  نایرج  اهنآ  رد  یعیبط  یئز و  دـهاوش جـ يدام و  ياهرایعم  رگید  هک  یتایلک  دزادرپب  تعیبط  هرئاد  زا  نوریب  درجم و 
نیمه هکتـسنیا  هن  رگم  نوچ  دـننام  یم  زجاع  اه  ـ نآ نا  حر و بـیـ زا طـ ـد ,  نور راـکب مـی  تاـین  دـصاقم و  فشک  يارب  هک  مه  تاـملک  و 

هفـسلف رد  میناوت  یم  یعقوم  ار  تاملک  نیمه  يرآ  ؟  تسا ناسنا  يدام  تاجایتحا  هدـنهد  ناشن  يرـشب و  ياهزاین  هداز  تاملک  ظاـفلا و 
هظحالم بیترت  ـن  ید بـ مینادرگ .  يراع  تاصخـشت  تانیعت و  زا  مینک و  دیرجت  يدام  دودـح  هدام و  ياهباجح  زا  ار  اهنآ  هک  میربب  راکب 

ـگـر ید يو  زا سـ دیامنیم .  دیدهت  ارناسنا  رطخ ,  تکاله و  نآرد ,  هکنیا  رگم  درادن  دوجو  یهاگرذگ  ای  یئاپ و  ياج  چیه  هک  دینک  یم 
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هب لوـصو  زا  ار  وا  اـعب  طـ دراد ,  شزا مـی  قـح بـ هب  ندیـسر  زا  دـناوخ و  یم  سوـه  يوـه و  يوریپ  هب  ار  وا  هک  ناـسنا  ینورد  فـطاوع 
یم ناسنا  يارب  ار  اهنآ  سفن ,  هک  ارذگ  تسپ و  يدام و  ياهـضرغ  بناج  هب  قح  فده  زا  ار  وارکف  رظن و  هدـش و  عنام  لآ  هدـیا  نامرآ 
رگم دراذگب  مدق  دناوت  یمن  يزارف  بیـشن و  رپ  نادیم  كانرطخ و  يداو  نینچ  هب  پـس  دـنادرگ .  یم  زاب  دزاس ,  یم  رگ  هولج  دـیارآ و 
ترا بـه عـبـ دـشاب .  هتـسج  ابیرف  يدام  عناوم  سوه و  يوه و  ماد  زا  هدروآ و  نوریب  تعیبط  هداـم و  باـجح  زا  رـس  هک  يدرف  هناـگی  نآ 

تیهولا ماقم  رد  دشاب و  هتسراو  هدی  ـ هو تاکلم نـکـ تالاح و  تافص و  لئاذر  زا  هتسج و  يرود  تسیاشان  دب و  ياهراک  زا  هکنآ  رگ  ـ ید
انالوم زج  وا  تسا و  یهلا  هفـسلف  يالعا  لثم  صخ  ـ ـش چـنـیـن  دشاب .  هدـنامن  یقاب  شیارب  يزیچ  حیرـص  صلاخ و  قح  زج  هدـش و  یناف 

 , ام راتفگ  قیدصت  يارب  تسین  وا  زج  یهلا و  هفسلف  زراب  هنومن  تسا  وا  اهنت  يرآ  تسی  نـ مال )  ـسـ لا لضفا  هیلع  بلاطیبا (  نب  یلع  مامالا 
ایالب بئاصم و  زا  هدنکآ  لاح  نیع  رد  راختفا و  تلیـضف و  زا  ولمم  هکراوگرزب  نآ  یناگدنز  خیرات  هب  يرظن  دناوت  یم  مرتحم  هدن  ـ ناو خـ

هک هچنآ  اب  هدش ,  لقن  یهلا  لئاسم  هن  ـیـ مز رد  تر  نآ حـضـ زا  ار کـه  ینانخـس  دشاب ,  زیاج  سایق  رگا  دعب  دزادنایب و  تسا  ادخ  هار  رد 
نآ هرابرد  لمات  قیقحت و  هب  سپـس  دـنک .  هسیاقم  دـنا  هتفگ  یهلا  لئاسم  هب  عجار  فلتخم  نادنمـشناد  نیعبات و  ربمغیپ و  باحـصا  رگید 

 . دزادرپب اهنآ ,  قیقد  یبایزرا  هب  راورهگ  رابررد و  تاملک 

؟  تسیچ یفسلف  یملع و  تواضق  یقوقح و  تواضق  قرف 

شسرپ

؟  تسیچ یفسلف  یملع و  تواضق  یقوقح و  تواضق  قرف 

خساپ

هیراج نیناوق  ار بـا  ـ نآ طا  ـبـ ترا دسانـشبار و  يوعد  دروم  هلاسم  تیهاـم  دـیاب  طـقف  دـنک ,  یم  يرواد  یقوقح  لـئا  ـ ـس رد مـ ـی کـه  ـس کـ
سک ره  هک  دنتـسه  یـسح  و  یلک )  لباقم  رد  یئزج (  يایا  ـ ـض اعون قـ یقوقح  لئاسم  ودنک  يرواد  تواضق و  هب  مادقا  سپـس  دمهفب و 
رتارف اپ  تلادع  میرح  زا  دیا  وا فـقـط نـبـ دـیایبرب .  نآ  كرد  روصت و  هدـهع  زا  دـناوت  یم  یبوخب  دـشاب ,  هتـشاد  یهاگآ  اهنآ  فارطارد 
هلئسم کی  رد  وا  يرواد  دشاب  هچ  هر هـر  ـ خالا و بـ دراذگب .  یقرف  دنک  یم  تواضق  هک  هچنآو  دنیب  یم  هک  هچنآ  نیب  دیابن  زین  دراذگب و 

ـا ـصو ـ ـص ـه عـلـمـی و خـ لا ـ ـس رد مـ ـی کـه  ـس ـا کـ ما دوش .  یم  يوریپ  شتواـضق  یجراـخ ,  ناـیرج  رد  هک  تسا  يدادرارق  يراـبتعا و 
یئزج روما  فرط  هب  ار  وا  تاسوسحم  ساوح و  وس  کی  زا  اریز  تسا  رتشیب  شیرات  ـ فر رتلکشم و گـ شراک  دنک ,  یم  تواضق  یفـس  فـلـ
لئاس روما کـلـی و مـ هب  هک  دـهد  یمن  لاجم  وا  هب  هجیتن  رد  دـنک و  یم  ینادـنز  ار  وا  تاـنیعت  تاصخـش و  هدود تـ ـحـ مرد دـناشک و  یم 
تاغل یتح  درادـن و  نایرج  اهنآ  رد  یعیبط  یئز و  دـهاوش جـ يدام و  ياهرایعم  رگید  هک  یتایلک  دزادرپب  تعیبط  هرئاد  زا  نوریب  درجم و 
نیمه هکتـسنیا  هن  رگم  نوچ  دـننام  یم  زجاع  اه  ـ نآ نا  حر و بـیـ زا طـ ـد ,  نور راـکب مـی  تاـین  دـصاقم و  فشک  يارب  هک  مه  تاـملک  و 

هفـسلف رد  میناوت  یم  یعقوم  ار  تاملک  نیمه  يرآ  ؟  تسا ناسنا  يدام  تاجایتحا  هدـنهد  ناشن  يرـشب و  ياهزاین  هداز  تاملک  ظاـفلا و 
هظحالم بیترت  ـن  ید بـ مینادرگ .  يراع  تاصخـشت  تانیعت و  زا  مینک و  دیرجت  يدام  دودـح  هدام و  ياهباجح  زا  ار  اهنآ  هک  میربب  راکب 

ـگـر ید يو  زا سـ دیامنیم .  دیدهت  ارناسنا  رطخ ,  تکاله و  نآرد ,  هکنیا  رگم  درادن  دوجو  یهاگرذگ  ای  یئاپ و  ياج  چیه  هک  دینک  یم 
هب لوـصو  زا  ار  وا  اـعب  طـ دراد ,  شزا مـی  قـح بـ هب  ندیـسر  زا  دـناوخ و  یم  سوـه  يوـه و  يوریپ  هب  ار  وا  هک  ناـسنا  ینورد  فـطاوع 
یم ناسنا  يارب  ار  اهنآ  سفن ,  هک  ارذگ  تسپ و  يدام و  ياهـضرغ  بناج  هب  قح  فده  زا  ار  وارکف  رظن و  هدـش و  عنام  لآ  هدـیا  نامرآ 
رگم دراذگب  مدق  دناوت  یمن  يزارف  بیـشن و  رپ  نادیم  كانرطخ و  يداو  نینچ  هب  پـس  دـنادرگ .  یم  زاب  دزاس ,  یم  رگ  هولج  دـیارآ و 
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ترا بـه عـبـ دـشاب .  هتـسج  ابیرف  يدام  عناوم  سوه و  يوه و  ماد  زا  هدروآ و  نوریب  تعیبط  هداـم و  باـجح  زا  رـس  هک  يدرف  هناـگی  نآ 
تیهولا ماقم  رد  دشاب و  هتسراو  هدی  ـ هو تاکلم نـکـ تالاح و  تافص و  لئاذر  زا  هتسج و  يرود  تسیاشان  دب و  ياهراک  زا  هکنآ  رگ  ـ ید

انالوم زج  وا  تسا و  یهلا  هفـسلف  يالعا  لثم  صخ  ـ ـش چـنـیـن  دشاب .  هدـنامن  یقاب  شیارب  يزیچ  حیرـص  صلاخ و  قح  زج  هدـش و  یناف 
 , ام راتفگ  قیدصت  يارب  تسین  وا  زج  یهلا و  هفسلف  زراب  هنومن  تسا  وا  اهنت  يرآ  تسی  نـ مال )  ـسـ لا لضفا  هیلع  بلاطیبا (  نب  یلع  مامالا 

ایالب بئاصم و  زا  هدنکآ  لاح  نیع  رد  راختفا و  تلیـضف و  زا  ولمم  هکراوگرزب  نآ  یناگدنز  خیرات  هب  يرظن  دناوت  یم  مرتحم  هدن  ـ ناو خـ
هک هچنآ  اب  هدش ,  لقن  یهلا  لئاسم  هن  ـیـ مز رد  تر  نآ حـضـ زا  ار کـه  ینانخـس  دشاب ,  زیاج  سایق  رگا  دعب  دزادنایب و  تسا  ادخ  هار  رد 
نآ هرابرد  لمات  قیقحت و  هب  سپـس  دـنک .  هسیاقم  دـنا  هتفگ  یهلا  لئاسم  هب  عجار  فلتخم  نادنمـشناد  نیعبات و  ربمغیپ و  باحـصا  رگید 

 . دزادرپب اهنآ ,  قیقد  یبایزرا  هب  راورهگ  رابررد و  تاملک 

هک اج  ـ نآ ـد ,  ناد ـیـن مـی  مز يور  رد  اقب  هلیسو  تایح و  هیام  ار  نآ  هدومن و  صاصق  هب  توعد  ار  مدرم  فرط  کی  زا  دیج  نآر مـ قـ
دروم رد  ( 1  ) درخ نابحاص  يا  تسا  یگدنز  تا و  حـیـ صا ,  رد قـصـ امش  يارب  بابلالا و  یلوا  ای  هویح  صاصقلا  یف  مکل  و  دیوگ :  یم 

شیاتس ضامغا  وفع و  زا  رگید 

شسرپ

یم هک  اج  ـ نآ ـد ,  ناد ـیـن مـی  مز يور  رد  اقب  هلیسو  تایح و  هیام  ار  نآ  هدومن و  صاصق  هب  توعد  ار  مدرم  فرط  کی  زا  دیج  نآر مـ قـ
دروم رد  ( 1  ) درخ نابحاص  يا  تسا  یگدـنز  تا و  حـیـ صا ,  ـ ـص رد قـ امـش  يارب  بابلالا و  یلوا  ای  هویح  صاصقلا  یف  مکل  و  دـیوگ : 

ظیغلا و نیمظاکلا  و  دـیامرف :  یم  ـالثم  دـیامن ,  یم  توعد  تشذـگ  وف و  ار بـه عـ مدر  شیاتـس مـی کـنـد و مـ ضاـمغا  وفع و  زا  رگید 
؟  دنرادن یتافانم  مه  اب  روتسد  ود  نیا  ایآ  ( 2  . ) دنرذگ یم  رد  مدرم  ياهفالخ  زا  دنرب و  یم  ورف  اردوخ  مشخ  سانلا ; و  نع  نیفاعلا 

خساپ

 ; دوش هدافتسا  رتمک  المع  نونا  زا قـ هچ  رگا  دراد  یناور  یعامتجا و  رثا  نیناوق  زا  يرایـسب  عیرـشت  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هت  نـکـ الوا : 
هب اردوخ  تسد  دنهاوخ  یم  هک  يدارفا  تسا  یفاک  دننک ,  صاصق  ار  لتاق  لوتقم  يایلوا  دهد  یم  هزاجا  مالـسا  هک  هزادـنا  نیمه  الثم , 
رد ار  دوخ  دـنزاس و  مسجم  تسا -  هدـش  هداد  لوتقمءاـیلوا  هب  هک  ار -  صاـصق  قح  دو  ـم خـ ـش ربارب چـ رد  دـننک ,  هدولآ  يرگید  نوخ 

یتایح رثا  دناوت  یم  هک  تسا  يزیچ  دوخ  يدوخ  هب  صاصق  قح  نداد  رارق  نیا ,  ـر  با بـنـ دنرادرب .  دوخراک  زا  تسد  دننیبب و  مادعا  رطخ 
ياقب هیام  رگید ,  ترا  بـه عـبـ دوش .  هدافتسا  مک  رایسب  قح  نیا  زا  المع  دنچ  ره  دریگب  ار  زواجت  لتق و  ولج  دشاب و  هتـشاد  عامتجا  يارب 
دناوت یم  هک  يزیچ  اریز  صاصق ,  هب  مادقا  هن  ـت  ـسا صا  ـ ـص رب قـ ینوناق  تردق  نامه  تایدعتم  زواجت  ربارب  رد  وا  تایح  نماض  رـشب و 
دزیرب ار  یـسک  نوخ  دـنزب و  زواجت  هب  تسد  رگا  هک  دـشیدنیب  دوخ  ـت کـه بـا  ـسا ـن  یا دراد ,  زاب  يدـعت  زواجت و  هنوگرهزا  ار  زواجتم 

هک يا  هشیدـنا  نین  چـ دـنک .  صاصق  ار  وا  هک  دـنهاوخب  هاگداد  زا  هدومن و  هدافتـسا  دوخ  ینوناق  تردـق  زا  تسا  نکمم  نوخ  ناـبحاص 
عیرشت نیا ,  ربان  بـ دنتفیب .  تیانج  رکف  هب  حلاص  دارفا  هک  ددرگ  یم  نآ  زا  عنام  ابلاغ  دنشاب  وا  صاصق  ناهاوخ  لوتقم  يایلوا  يزور  ادابم 

رامآ شهاک  ببس  تایح و  ياقب  نماض  دنر ,  ماقتنا بـگـیـ فرطزا  دنناوت  یم  لیامت  تروص  رد  هدیدمتـس  دارفا  هک  نیا  صاصق و  نوناق 
رایتخا نانآ  هب  هکلب   ; دننک هدافتسا  ینوناق  تردق  نیا  زا  امتح  هک  تسا  هدرکن  روبج  ار مـ لوتقم  يایلوا  مالسا  زگره  یلو  تسا ;  تیانج 

نا مـی ـ نآ لا  نیع حـ رد  دنریگب و  لتاق  زا  ار  دوخ  ماقتنا  دـننک و  هدافتـسا  دوخ  عورـشم  قح  نیا  زا  لیام ,  ترو تـ ـ ـص رد  هک  تسا  هداد 
نوناق ود  عیرشت  اب  مال  ـ سا دنریذپب .  هید  ای  دنرذگرد و  یناج  ریصقت  رـس  زا  دنوش و  دراو  تشذگ  وفع و  رد  زا  تبغرو  لی  ـنـد بـه مـ ناو تـ

هداد و ماقتنا  رب  تردـق  صاصق و  قح  لوتقم  يا  ـیـ لوا فرط بـه  کی  زا   ; تسا هدیـسر  دوخ  یلاع  فدـه  ود  هب  وفع )  صاصق و  نوناق  ) 
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راـمآ ملـسم  روطب   , داد یمن  ناـنآ  هب  ار  یقح  نینچ  رگا  هک  ـت  ـسا هدو  ير نـمـ ـیـ گو ادـیدش جـلـ ینوـخ  ثداوـح  رارکتزا  قـیرط  نیا  زا 
هدومنن و صاصق  هب  روبجم  ار  لوتقم  يایلوا  رگ  ـ ید فر  زا طـ درک .  یم  دیدهت  ار  یناسنا  هعماج  یملـسم  تارطخ  تفر و  یم  الاب  تیانج 
هب لیام  اعبط  ای  ودنیآ  وفع  رد  زا  هک  درک  باجیا  حلاصم  يزور  رگا  ات  تسا  هدراذگ  دازآ  دو  ینوناق خـ قحزا  هدافتسا  رد  ار  نانآ  تسد 

دوجو شمارآ  تینما و  دـش  یمن  عیرـشت  صاصق  رگا  ـن کـه :  یا نـتـیـجـه  دـننک .  وفع  ار  وا  هدراذـگ و  تنم  زواـجتم  رب  دنـشابن ,  ماـقتنا 
قح صاـصق ,  قح  ربارب  رد  دـش و  یمن  هداد  يدازآ  راـیتخا و  قح  بحاـص  هب  رگا  دوب ; و  رطخ  ضر  رد مـعـ یناـسنا  تاـیح  تشادـن و 
رب ار  ضامغا  وفع و  قح ,  بحاص  هک  دنک  یم  باجیا  یحلاصم  ـا  ـس چـه بـ دوب .  صقان  تسخن  نوناق  دش ,  یمن  داهنـشیپ  وا  هب  ضامغا 

دراد و يدروم  صاصق  هک  دومن  هجوت  دـیاب  ای :  ـ نا ثـ تسا .  صاصق  قح  لمکم  وفع ,  نوناـق  عیرـشت  تروص  نیا  رد  حیجرت د ; ماقتنا 
فرـص صاصق  زا  رگا  هک  يروطب  دـنک (  کـمک  نارگید  تاـیح  ياـقب  تینما و  هب  یناـج  صاـصق  هک  يدروم  رد  رگید ,  يدروم  وفع 

نیا حـق زا  لوتقم  يایلوا  هک  تسا  هتـسیاش  تروص  نیا  رد  دوش )  هدـنز  رگید  راب  نارگید  وا و  زغم  رد  زواجت  هشیدـنا  اـسب  هچ  دوشرظن 
 , دنـشخببار وا  هدرک  رظن  فرـص  وا  هانگ  زا  هک  دنک  باجیا  یحلاصم  دننیبب و  نامیـشپ  مدانار و  یناج  رگا  یلو  دنیامن ;  هدافتـسا  ینوناق 
 . تسین هدیچیپ  لکشم و  نادنچ  رگیدکی  زا  دروم  ود  نیا  صیخشت  دنهد و  حیجرت  ماقتنا  صاصق و  رب  ار  تشذگ  وفع و  تروص  نیا  رد 

؟  تسیچ یفسلف  یملع و  تواضق  یقوقح و  تواضق  قرف 

شسرپ

؟  تسیچ یفسلف  یملع و  تواضق  یقوقح و  تواضق  قرف 

خساپ

هیراج نیناوق  ار بـا  ـ نآ طا  ـبـ ترا دسانـشبار و  يوعد  دروم  هلاسم  تیهاـم  دـیاب  طـقف  دـنک ,  یم  يرواد  یقوقح  لـئا  ـ ـس رد مـ ـی کـه  ـس کـ
سک ره  هک  دنتـسه  یـسح  و  یلک )  لباقم  رد  یئزج (  يایا  ـ ـض اعون قـ یقوقح  لئاسم  ودنک  يرواد  تواضق و  هب  مادقا  سپـس  دمهفب و 
رتارف اپ  تلادع  میرح  زا  دیا  وا فـقـط نـبـ دـیایبرب .  نآ  كرد  روصت و  هدـهع  زا  دـناوت  یم  یبوخب  دـشاب ,  هتـشاد  یهاگآ  اهنآ  فارطارد 
هلئسم کی  رد  وا  يرواد  دشاب  هچ  هر هـر  ـ خالا و بـ دراذگب .  یقرف  دنک  یم  تواضق  هک  هچنآو  دنیب  یم  هک  هچنآ  نیب  دیابن  زین  دراذگب و 

ـا ـصو ـ ـص ـه عـلـمـی و خـ لا ـ ـس رد مـ ـی کـه  ـس ـا کـ ما دوش .  یم  يوریپ  شتواـضق  یجراـخ ,  ناـیرج  رد  هک  تسا  يدادرارق  يراـبتعا و 
یئزج روما  فرط  هب  ار  وا  تاسوسحم  ساوح و  وس  کی  زا  اریز  تسا  رتشیب  شیرات  ـ فر رتلکشم و گـ شراک  دنک ,  یم  تواضق  یفـس  فـلـ
لئاس روما کـلـی و مـ هب  هک  دـهد  یمن  لاجم  وا  هب  هجیتن  رد  دـنک و  یم  ینادـنز  ار  وا  تاـنیعت  تاصخـش و  هدود تـ ـحـ مرد دـناشک و  یم 
تاغل یتح  درادـن و  نایرج  اهنآ  رد  یعیبط  یئز و  دـهاوش جـ يدام و  ياهرایعم  رگید  هک  یتایلک  دزادرپب  تعیبط  هرئاد  زا  نوریب  درجم و 
نیمه هکتـسنیا  هن  رگم  نوچ  دـننام  یم  زجاع  اه  ـ نآ نا  حر و بـیـ زا طـ ـد ,  نور راـکب مـی  تاـین  دـصاقم و  فشک  يارب  هک  مه  تاـملک  و 

هفـسلف رد  میناوت  یم  یعقوم  ار  تاملک  نیمه  يرآ  ؟  تسا ناسنا  يدام  تاجایتحا  هدـنهد  ناشن  يرـشب و  ياهزاین  هداز  تاملک  ظاـفلا و 
هظحالم بیترت  ـن  ید بـ مینادرگ .  يراع  تاصخـشت  تانیعت و  زا  مینک و  دیرجت  يدام  دودـح  هدام و  ياهباجح  زا  ار  اهنآ  هک  میربب  راکب 

ـگـر ید يو  زا سـ دیامنیم .  دیدهت  ارناسنا  رطخ ,  تکاله و  نآرد ,  هکنیا  رگم  درادن  دوجو  یهاگرذگ  ای  یئاپ و  ياج  چیه  هک  دینک  یم 
هب لوـصو  زا  ار  وا  اـعب  طـ دراد ,  شزا مـی  قـح بـ هب  ندیـسر  زا  دـناوخ و  یم  سوـه  يوـه و  يوریپ  هب  ار  وا  هک  ناـسنا  ینورد  فـطاوع 
یم ناسنا  يارب  ار  اهنآ  سفن ,  هک  ارذگ  تسپ و  يدام و  ياهـضرغ  بناج  هب  قح  فده  زا  ار  وارکف  رظن و  هدـش و  عنام  لآ  هدـیا  نامرآ 
رگم دراذگب  مدق  دناوت  یمن  يزارف  بیـشن و  رپ  نادیم  كانرطخ و  يداو  نینچ  هب  پـس  دـنادرگ .  یم  زاب  دزاس ,  یم  رگ  هولج  دـیارآ و 
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ترا بـه عـبـ دـشاب .  هتـسج  ابیرف  يدام  عناوم  سوه و  يوه و  ماد  زا  هدروآ و  نوریب  تعیبط  هداـم و  باـجح  زا  رـس  هک  يدرف  هناـگی  نآ 
تیهولا ماقم  رد  دشاب و  هتسراو  هدی  ـ هو تاکلم نـکـ تالاح و  تافص و  لئاذر  زا  هتسج و  يرود  تسیاشان  دب و  ياهراک  زا  هکنآ  رگ  ـ ید

انالوم زج  وا  تسا و  یهلا  هفـسلف  يالعا  لثم  صخ  ـ ـش چـنـیـن  دشاب .  هدـنامن  یقاب  شیارب  يزیچ  حیرـص  صلاخ و  قح  زج  هدـش و  یناف 
 , ام راتفگ  قیدصت  يارب  تسین  وا  زج  یهلا و  هفسلف  زراب  هنومن  تسا  وا  اهنت  يرآ  تسی  نـ مال )  ـسـ لا لضفا  هیلع  بلاطیبا (  نب  یلع  مامالا 

ایالب بئاصم و  زا  هدنکآ  لاح  نیع  رد  راختفا و  تلیـضف و  زا  ولمم  هکراوگرزب  نآ  یناگدنز  خیرات  هب  يرظن  دناوت  یم  مرتحم  هدن  ـ ناو خـ
هک هچنآ  اب  هدش ,  لقن  یهلا  لئاسم  هن  ـیـ مز رد  تر  نآ حـضـ زا  ار کـه  ینانخـس  دشاب ,  زیاج  سایق  رگا  دعب  دزادنایب و  تسا  ادخ  هار  رد 
نآ هرابرد  لمات  قیقحت و  هب  سپـس  دـنک .  هسیاقم  دـنا  هتفگ  یهلا  لئاسم  هب  عجار  فلتخم  نادنمـشناد  نیعبات و  ربمغیپ و  باحـصا  رگید 

 . دزادرپب اهنآ ,  قیقد  یبایزرا  هب  راورهگ  رابررد و  تاملک 

شسرپ دشاب ؟ یتافص  هچ  ياراد  دیاب  یضاق  رتشا ، کلام  ۀماندهع  رد  (ع ) یلع ماما  هاگدید  زا 

خساپ

ْنَّمِم  » ندوب هلصوح  رپ  2 ـ َکِسْفَن » یف  َِکتَّیعَر  َلَضفَا  ِساَّنلا  َْنَیب  ِمْکُْحِلل  ْرَتْخا  َُّمث  (، » رهش لها  مامت  ای   ) مدرم مامت  هب  تبـسن  تّیلـضفا ، 1 ـ
الَو  » ندوب قـح  ربارب  رد  میلـست  5 ـ ِۀَّلَّزلا » یف  يَدامتَی  ـال  َو   » تجاـجل مدـع  4 ـ ُموُصُْحلا » ُهُکِّحَُمتال  َو   » ردـص ۀعـس  3 ـ ُرُومُالا » ِِهب  ُقیـضَت  ال 

یفَتْکَی َو ال   » ندرکن یحطس ، یـسررب  هب  تعانق  7 ـ عَمَط » یَلَع  ُهُسْفَن  ُفِرُْشت  َو ال   » نتـشادن عمط  6 ـ ُهَفَرَع » اذِا  ِّقَْحلا  َیِلا  ِئیَْفلا  َنِم  ُرَـصْحَی 
ْمُهَذَخَا َو   » دـنک يراشف  اپ  لیلد  هب  کسمت  رد  9 ـ ِتاُهبُّشلا » یف  ْمُهَفَقْوَا  َو   » دـشاب رتطاتحم  همه  زا  تاهبـش  رد  8 ـ ُهاْصقَا » َنُود  ٍمْهَف  ینْدَِاب 

همه زا  قیاقح  فشک  رد  11 ـ ِمْصَْخلا » ِۀَعَجارُِمب  ًامُّرَبَت  ْمُهَّلَقَا  َو   » دوشن هتسخ  لولم و  ناگدننک  تیاکـش  تاعجارم  رارکت  زا  10 ـ ِجَجُْحلِاب »
« ِمْکُْحلا ِحاضِِّتا  َْدنِع  ْمُهَمَرْصا  َو   » دهد جرخ  هب  ّتیعطاق  قح ، ندش  راکـشآ  ماگنه  هب  12 ـ رُومُالا » فِّشَکَت  یَلَع  ْمُه  َرَبْصَاَو   » دشاب رتابیکش 
14ـ ءارِْغا » ُُهلیمَتْسَی  َو ال  ءارِْطا  ِهیِهَدْزَی  ْنَّمِم ال   » دزاسن هدننک  حدم  هب  لیام  ار  وا  ناحاّدم  دیجمت  دهدن و  بیرف  ار  وا  ناقّلمتم  شیاتـس  13 ـ

دـشابن مدرم  تسد  هب  شمـشچ  دنکن و  ادیپ  نآ  نیا و  هب  زاین  هک  دوش  هداد  وا  هب  ردقنآ  دشاب و  لاملا  تیب  زا  هنوؤملا  یفکم  دیاب  یـضاق 
« ساّنلا َیِلا  ُهَتَجاح  ُهَعَم  ُّلِقَت  َو  ُهَتَّلِع  ُلیُزی  ام  ِلْذَْبلا  ِیف  َُهل  ْحَْسفَا  َو  »

شسرپ تسیچ ؟ اهقف  تایاور و  هاگدید  زا  تواضق  بادآ 

خساپ

زا تسا  ياهراصع  عقاو  رد  تسا و  هدروآ  ءاـضقلا  بادآ  ثحب  عیارـش ، رد  ققحم  موحرم  ار  هچنآ  تسا  یفاـک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد 
لها ةرابرد  دنک 1 ـ تیاعر  ار  روما  نیا  یـضاق  هک  تسا  بحتـسم   » دیوگیم وا  میروایب . هدمآ  اهقف  تاملک  یمالـسا و  تایاور  رد  هچنآ 

يداصتقا یقالخا و  طیارش  هب  دسانشب و  ار  مدرم  نآ  گنهرف   ) دنک لماک  صّحفت  قیقحت و  دراد ، هقطنم  نآ  يارب  تیرومأم  هک  ياهقطنم 
یهاگآ اریز  دشاب ، هتشاد  یفاک  تریصب  دوخ  راک  رد  ات  دنک ، ییاسانش  ار  قباس  تاضق  یّتح  ناکاپ و  ناکین و  املع و  ددرگ ، انـشآ  اجنآ 

دوخ تّیرومأم  لحم  دراو  هک  یماگنه  2 ـ دراد .) هنالداع  يرواد  ۀلأسم  رد  يدایز  ریثأت  مدرم ، مکاح  گنهرف  لحم و  هقطنم و  طیارـش  هب 
3ـ دنـشاب ! هتـشاد  وا  هب  یـسرتسد  يرواسم  روط  هب  نایکاش  ۀـمه  ات  دـهد  رارق  رهـش  طـسو  رد  ار  دوخ ) تواـضق  زکرم  و   ) هناـخ دوشیم ،
زاب و ّلحم  رد  دیاب  اضق  ۀـسلج  4 ـ دنوش . ربخ  اب  ناگدیدمتـس )  ) ۀمه ات  دراد  مالعا  ار  دوخ  دورو  نایدانم  ۀلیـسو  هب  رهـش  هب  دورو  ماگنه 

لحم رد  دورو  ضحم  هب  5 ـ نارومأم .) ةرصاحم  رد  هتسب و  ياهرد  تشپ  هن   ) دننک ادیپ  یسرتسد  نآ  هب  یناسآ  هب  همه  ات  دشاب  يراکـشآ 
رد  ) دریگب لیوحت  زین  ار  اهتناما  اههعیدو و  نینچمه  دیامن و  تفایرد  نیـشیپ  یـضاق  زا  ار  دوجوم  ياههدنورپ  مدرم و  كرادم  مامت  دـیاب 
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عازن دروم  هک  یلاوما  نینچمه  دنتشاذگیم و  مکاح  دزن  هعیدو  ناونع  هب  ار  تمیقنارگ  ءایشا  مدرمزا ، يرایـسب  هک  هدوب  لومعم  نامز  نآ 
نایعّدم ات  دنیشنب  هلبق  هب  تشپ  سپس  دناوخب  ّتیحت  زامن  دجسم ، هب  دورو  ماگنه  دیاب  یضاق  دشاب ، دجسم  تواضق  لحم  هاگره  6 ـ دوب .)

هک ار  اهنآ  دنک و  یسررب  ًاقیقد  ار  ناینادنز  عضو  دیاب  7 ـ دنیوگیم .) نخس  یهلا  رضحمرد  دننک  ساسحا  و   ) دنشاب هلبق  هب  ور  نایکاش  و 
دنک لابند  ار  نایرج  دهاوخب و  ار  یکاش  دراد ، دوجو  یفاک  لیلد  هک  اجنآ  دزاس و  دازآ  دنیبیمن ، نادنز  رد  ناشندـنام  يارب  یفاک  لیلد 

يدوز هب  دنتـسه ، یلهاان  دارفا  اهنآ  نایم  رد  رگا  دـنک ، تّقد  نایمتی ، لاوما  نیظفاح  و  مکاح ، ياـنما  ماـتیا و  ياـهمّیق  ةراـبرد  نینچمه  و 
دنک توعد  ار  ناهاگآ  املع و  نادنمشناد و  زا  یعمج  يرواد ، سلجم  رد  8 ـ دنک . اهنآ  نیشناج  ار  یحلاص  دارفا  دزاس و  رانک  رب  ار  اهنآ 

رازاب هب  شورف  دیرخ و  يارب  شدوخ  9 ـ دنزاس . انشآ  شیاطخ  هب  ار  وا  دنز ، رـس  وا  زا  ییاطخ  رگا  دنـشاب و  وا  يرواد  مکح و  بقارم  ات 
تواضق سلجم  رد  10 ـ دوش .) عقاو  نآ  ریثأت  تحت  هاگآان  ای  هناـهاگآ  هک  دـنهد  ماـجنا  ییاـهقافرا  وا  رظن  بلج  يارب  مدرم  اداـبم   ) دورن

هک دشابن  میالم  مرن و  نانچ  نآ  نینچمه  دنیوگب ، ار  دوخ  بلاطم  تحارـص  اب  دـنناوتن  مدرم  هک  دـشکب  مهرد  نانچ  ار  دوخ  ۀـفایق  دـیابن 
، انـشآ ریغ  انـشآ و  نادهاش  و   ) دوشن لئاق  ضیعبت  نادـهاش  نایم  رد  11 ـ تساولح !» هک  دنرب  نامگ  شنایعدـم   » دـنوش و روسج  نایکاش 

یناگیاب هناگادج  هدرک و  يروآعمج  ار  هتفه  ره  ياههدنورپ  12 ـ درمشب .) ناسکی  تداهش  طیارش  نتشاد  تروص  رد  ار  کیدزن  رود و 
(. دهدب اهنآ  میظنت  ةرابرد  مزال  روتسد  ای   ) دزاس مظنم  خیرات ، دیق  اب  ار  لاس  ره  هام و  ره  ياههدنورپ  نینچمه  دنک و 

شسرپ دراد ؟ یفیاظو  هچ  یضاق  عیارش ، رد  ققحم  موحرم  هاگدید  زا 

خساپ

تسا بجاو  دراد 1 ـ هفیظو  تفه  مکاح  دیوگیم  نینچ  تسا  تاعارملا  مزال  وا  يارب  هچنآ  یـضاق و  فیاظو  ثحب  رد  گرزب  هیقف  نیا 
تیاعر مکح » رد  تلادع   » و نداد » ارف  شوگ   » و نتفگ » نخـس   » و ندرک » هاگن   » و سولج »  » و مالـس » » رد اوعد  فرط  نایمرد  ار  تاواسم 
تیاعر يرگید  ةرابرد  ار  نآ  نیع  دیوگیم ، مالـس  باوج  ای  دنکیم  مالـس  یّـصاخ  مارتحا  اب  اهنآ  زا  یکی  هب  رگا  هک  ینعم  نیا  هب   ) دـنک

هب دـنکیم ، هاگن  یتاظحل  اهنآ  زا  یکی  هب  رگا  دـشاب و  هتـشادن  هلأسم  نیا  رد  يریثأـت  هنوگچیه  اـهنآ  یعاـمتجا  ّتیعقوم  تواـفت  دـنک و 
تافیرـشت و یّتح  بناوج ، ماـمت  رد  يرواد  اـضق و  سلجم  رد  ار  لـماک  تاواـسم  هکنیا  هصـالخ  دـنک ، هاـگن  رادـقم  ناـمه  زین  يرگید 

یبـلطم اوـعد ، فرط  ود  زا  یکی  هب  دـیابن  یـضاق  2 ـ دوش .) هتفرگ  یبوخ  هب  یّلک  تاـفارحنا  يولج  اـت  دـیامن ، تیاـعر  ییزج  تاـمارتحا 
هک دنک  هراشا  ود  نآ  زا  یکی  هب  دـیابن  دـننک ، توکـس  اوعد  فرط  ود  هاگره  3 ـ دـشاب . رگید  فرط  نایز  هب  هک  دـنک  میلعت »  » ای نیقلت » »

دـیوگب و ار  شنخـس  یعّدـم  صخـش  دـیوگب  اـی  دـینزب » ار  ناـتفرح   » دـیوگب هتخاـس  بطاـخم  ار  ود  ره  تسا  رتهب  هکلب  وگب ، ار  تنخس 
اهنآ ًالبق  تسا  بحتـسم  یلو  دنک ، يرواد  رتدوز  هچ  ره  دیاب  دـشاب ، نشور  اوعد ،  دروم  هلأسم  مکح  هاگره  4 ـ دنک . حرط  ار  شتیاکش 

ار تبون  دیاب  دوش ، دراو  بیترت  هب  تایاکـش ، هاگ  ره  5 ـ دنکیم . رداص  ار  مکح  دندشن  رضاح  رگا  دیامن ، شزاس  حلـص و  هب  بیغرت  ار 
هاگره 6 ـ دـنزیم . هعرق  دـشابن ، نشور  بیترت  رگا  و  يوعد ، باـبرا  یعاـمتجا  ّتیعقوم  رظن  زا  تواـفت  ș گچیه نودب  دـنک ، تیاعر 
هاگره 7 ـ دبای . نایاپ  لّوا  يوعد  ات  دهدیمن  شوگ  وا  نانخـس  هب  دـنک ، حرطم  ار  يرگید  يوعد  يوعد ، نمـض  رد  هیلع  یعّدـم  صخش 

. درمشیم مّدقم  ار  وا  دنک ، يرگید  زا  لبق  يوعد  حرط  هب  مادقا  يوعد  نیفرط  زا  یکی 

. دییامرفب حیضوت  هییاضق  هوق  سییر  یضاق و  کی  تارایتخا  دودح  دروم  رد  افطل 

شسرپ

. دییامرفب حیضوت  هییاضق  هوق  سییر  یضاق و  کی  تارایتخا  دودح  دروم  رد  افطل 
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خساپ

دیاب دنک ، یم  زورب  هعماج  ياج  ره  رد  هک  یتاعزانمو  تافالتخا  هیلک  لصف  لح و  یگدیـسر و  یـضاق :  کی  تارایتخا  دودـح  فلا )  - 
یـساسا یلـصا و  هفیظو  ساسا  نیا  رب   . دشاب یتلود  ینامزاس  ای  تلود  يوعد  فرط  هک  نیا  ولو  دریگ ، رارق  هاگداد  تیحالـص  دودح  رد 

، رصتخم یلیخ  تروص  هب  تاضق  تارایتخا  فیاظو و   . دوش یم  هدیـشک  اه  هاگداد  هب  هک  تسا  یتافالتخا  يواعد و  لصف  لح و  یـضاق 
 : ر.ك  . عرـش نوناق و  فالخ  نیناوق  اه و  هماـن  نییآ  يارجا  مدـع  هب  مازلا  - 2 مکح ،  رودص  یگدیـسر و  هب  مازلا  - 1 زا :  تسا  ترابع 

لصف لح و  یگدیسر و  رایتخا  یضاق  هچرگ  اما  یمـشاه .  دمحم  دیـس  رتکد  ص 551 ، ج 2 ، ناریا ،  یمالسا  يروهمج  یـساسا  قوقح 
یم دودحم  ار  یضاق  تارایتخا  دوش و  یم  دراو  انثتسا  ود  لصا  نیا  رب  اما  دراد  دنک  یم  زورب  هعماجرد  هک  ار  یتاعزانم  تافالتخا و  هیلک 
هفرط کی  دـناوت  یمن  یتلود  چـیه  یللملا  نیب  داصتقا  یـسایس و  طباور  رد  لـلملا :  نیب  طـباور  رد  یـضاق  تاراـیتخا  دودـح  - 1 دیامن : 

ییاهدادرارق اه و  قفاوت  مزلتـسم  اهروشک  كرتشم  یناگدـنز   . دراذـگ ارجا  دروم  هب  ار  نآ  دـنک و  تواضق  هبناج  کی  ای  دریگب  میمـصت 
نیوکت رد  تسا  هتخاس  مهارف  یمومع  ماظن  زا  ار  لود  یعمج  هتـسد  تعاطا  تابجوم  هدروآ ،  دـیدپ  ار  اهنآ  لود  عامتجا  هدارا  هک  تسا 

مدعو یمظن  یب  راچد  هعماج  هک  ینامز  رد  یماظن :  روما  رد  یـضاق  تارایتخا  دودـح  -2  . دنراد یمهـس  طقف  لود  زا  کی  ره  هدارا  نیا 
هاگداد هلخادـم   . دـنریگ یم  هدـهع  هب  یماظن  ياه  هاگداد  ار  نیفلختم  تازاجم  هدرک و  هدافتـسا  یماـظن  ياوق  زا  تلود  دوش ، یم  تینما 

ود دـشاب و  یم  یـساسا  قوقح  نارظن  بحاـص  قیقحت  هجوت و  دروم  روشک  یلخاد  تینما  ظـفح  روظنم  هب  ییاـضقروما  رد  یماـظن  ياـه 
هاگره مود :  دـبای ؟ شرتسگ  تسا  نکمم  هیاپ  هچ  ات  ترورـض  دراوم  رد  یماظن  ياه  هاـگداد  تیحالـص  لوا :   . دـشاب یم  حرطم  هلاـسم 

ردار عوضوم  تسا ،  هدـش  رداص  نوناق  فالخ  یماظن  هاـگداد  مکح  هک  نیا  ياـعدا  هب  نکیل  دوش ، موکحم  یماـظن  هاـگداد  رد  صخش 
تارظن دراوم  نیا  رد  هک  دـهد ؟ رثا  بیترت  ییاـعدا  نینچ  هب  دـناوت  یم  هاـگداد  اـیآ  دـنک ، یگدیـسر  ياـضاقت  حرط و  یموـمع  مکاـحم 

روط هب  هییاضق :  هوق  سییر  تارایتخاو  فیاظو  ب )  يرهـشوب .  رفعج  رتکد  ص 122 ، یـساسا ،  قوقح  ر.ك :  تسا . هدش  نایب  یفلتخم 
تالیکشت - 1 هییاـضق :  هوق  اـب  طاـبترا  رد  فیاـظو  فلا )  دوش :  یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  هییاـضق  هوق  سییر  تاراـیتخا  فیاـظو و  یلک 

رد اه  هبعـش  دادـعت  دروم  رد  يریگ  میمـصت  دراد ، بساـنم  تالیکـشت  هب  زاـین  هییاـضق  هوق  ياـه  تیلووسم  ماـجنا  هک  اـجنآ  زا  ییاـضق : 
نیا  . دـشاب یم  هییاضق  هوق  سییر  اب  تسا  مزال  ییاضق  عجارم  اب  يراکمه  يارب  ییارجا  يرادا و  ياـه  شخب  هچ  هک  نیا  ناتـسرهشره و 

هاـگداد و دریگ  یمرب  رد  ار  ییارجاو  يرادا  ییاـضق و  عـجارم  هـمه  دراد و  تـیلک  هییاـضق  هوـق  ورملق  رد  ییاـهنو  یعطق  يریگ  میمـصت 
ثیح زا   ... روشک لک  یـسرزاب  نامزاس  يرادا ،  تلادـع  ناوید  روشک ، یلاـع  ناوید  بـالقنا ،  يارـسداد  هاـگداد و  یماـظن ،  يارـسداد 

رد تاضق  درادن و  يرست  ییاضق  رظن  لالقتسا  هب  تیعبت  نیا  هتبلا   . دنتسه هییاضق  هوق  سییر  ینوناق  تامیمـصت  عبات  يرادا  یتالیکـشت و 
تاضق مادختـسا  - 3 ناریا .  یمالـسا  يروهمجاـب  بساـنتم  ییاـضق  حـیاول  هـیهت  - 2  . دــنراد یم  مـالعا  ار  دوـخ  ینوناـق  رظن  عـجرمره ، 

فلتخم و فیاظو  ییاضق :  روماریغ  رد  هییاضق  هوق  سییر  فیاظو  ب )  نیموکحم .  تازاجم  فیفخت  ای  وفعداهنـشیپ  - 4  . طیارشلادجاو
تینما روشک و  لک  عضو  هب  یلو  تسین  اضق  رما  اب  طابترا  رد  امیقتـسم " هک  هتـشاذگ  هییاضق  هوق  سییر  هدـهع  هب  یـساسا  نوناق  یعونتم 

يرگنزاب ياروش  رد  تیوضع  - 2 یلم .  تینما  یلاع  ياروش  رد  تیوضع  -1 نآ :  مها  هک  ددرگ  یم  طوبرم  يراذگ  تسایـس  یمومع و 
ياروش رد  هدنیامن  نییعت  - 5 يربهر .  تقوم  ياروش  رد  تیوضع  - 4 ماظن .  تحلصم  صیخـشت  عمجم  رد  تیوضع  - 3 یساسا .  نوناق 

لک یسرزاب  نامزاس  لیکشت  نیناوق (  يارجا  نسح  رب  تراظن  - 7  . روشک هیلاع  تاماقم  ییاراد  هب  یگدیسر  - 6  . امیسو ادص  رب  تراظن 
ص یندم ،  ناریا ،  یمالسا  يروهمج  یسایس  ياهداهن  یساسا  قوقح  ر.ك :  نابهگن .  ياروش  يارب  ناد  قوقح  داهنـشیپ  - 8 روشک . ) 

 . ;361

؟ تسیچ یضاق  هفیظو 
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شسرپ

؟ تسیچ یضاق  هفیظو 

خساپ

زا کی  چیه  عفن  هب  یصخش  طباور  يارب  دزاسن و  رود  قح  هب  تواضق  زا  ار  وا  زیچ  چیه  دنک و  تواضق  قح  ساسارب  دراد  هفیظو  یـضاق 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دشاب قح  شرظن  رد  رایعم  دنکن و  مکح  اوعد  فرط  ود 

؟ تسا مزال  ییاهطرش  هچ  دوجو  یضاق  صخش  رد 

شسرپ

؟ تسا مزال  ییاهطرش  هچ  دوجو  یضاق  صخش  رد 

خساپ

صخـش یماـگنه  هچ  رد  هک  نیا  تسا . داـهتجا  تلادـع و  اـهنآ ، نیرتـمهم  زا  هک  دـشاب  ییاهطرـش  ياراد  دـیاب  یمالـسا  هـقف  رد  یـضاق 
یم لمع  تسا  هدـمآ  هقف  رد  هچنآ  هب  کنیا  مه  تسا و  هدـش  ثحب  نآ  زا  لّـصفم  هقف ، شناد  رد  دـنک ، تواـضق  دـناوت  یم  دـهتجمریغ 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دوش

؟ تسیچ یضاق  هفیظو 

شسرپ

؟ تسیچ یضاق  هفیظو 

خساپ

زا کی  چیه  عفن  هب  یصخش  طباور  يارب  دزاسن و  رود  قح  هب  تواضق  زا  ار  وا  زیچ  چیه  دنک و  تواضق  قح  ساسارب  دراد  هفیظو  یـضاق 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دشاب قح  شرظن  رد  رایعم  دنکن و  مکح  اوعد  فرط  ود 

؟ تسا مزال  ییاهطرش  هچ  دوجو  یضاق  صخش  رد 

شسرپ

؟ تسا مزال  ییاهطرش  هچ  دوجو  یضاق  صخش  رد 

خساپ

صخـش یماـگنه  هچ  رد  هک  نیا  تسا . داـهتجا  تلادـع و  اـهنآ ، نیرتـمهم  زا  هک  دـشاب  ییاهطرـش  ياراد  دـیاب  یمالـسا  هـقف  رد  یـضاق 
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یم لمع  تسا  هدـمآ  هقف  رد  هچنآ  هب  کنیا  مه  تسا و  هدـش  ثحب  نآ  زا  لّـصفم  هقف ، شناد  رد  دـنک ، تواـضق  دـناوت  یم  دـهتجمریغ 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دوش

؟ دیآ یم  تسد  هب  اجک  زا  نصحم  يانز  مکح  هدمآ  نصحمریغ  يانز  ّدح  نآرق  رد 

شسرپ

؟ دیآ یم  تسد  هب  اجک  زا  نصحم  يانز  مکح  هدمآ  نصحمریغ  يانز  ّدح  نآرق  رد 

خساپ

، هیآ زا  روظنم  دنک ، یم  دـییقت  ار  همیرک  هیآ  قالطا  هک  یتایاور  هنیرق  هب  تسا و  هدرک  نایب  ار  نصحمریغ  يانز  ّدـح  رون  هروس  مّود ، هیآ 
 ( تالاؤس هب  خـساپ  شخب  دوش ( . یم  هدافتـسا  ثیداحا  نآ  زا  تسا ، راس  گنـس  شمکح  هک  نصحم  ياـنز  و  تسا ، نصحمریغ  ياـنز 

دیاب یمالسا  ماظن  رد  هک  تسا  حیحص  نیا  خساپ :  دوش ؟ یمن  عطق  قراس  تسد  ارچ  شـسرپ :  تقر  ـ ـس ّدح  دود  تا حـ ـ ـسای ـ ـس ماک  ــ حا
یمالسا رتشیب  هچ  ره  هبور  جیردت  هب  هدش و  رت  لاّعف  قباس  هب  تبسن  ام  روشک  رد  ییاضق  هاگتـسد  هناتخبـشوخ  دوش و  يراج  یهلا  دودح 

دیاش تسا ، هدمآ  همیرک  هیآ  رد  هک  دزد  تسد  عطق  دروم  رد  دوش . یم  يراج  یهلا  دودح  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دور و  یم  شیپ  ندـش 
ياراد هدـش  دراو  عرـش  رد  هک  یتاّیـصوصخ  اـب  تسد  عطق  هک  دـشاب  نیا  رطاـخ  هب  دـننک ، عطق  ار  دزد  تسد  هک  دوش  یمن  هدینـش  هکنیا 
شخب درادـن ( . دوجو  نآ  طیارـش  دراوم  زا  يرایـسب  رد  اریز  دـبای ; یم  ققحت  رتمک  عطق  طیارـش  نآ  تاـعارم  ساـسارب  تسا و  یطیارش 
تبون رد  دزد  دح  : » دنا هدومرف  دزد  دح  هرابرد  هلیـسولاریرحت  هلاسر  رد  ماما  خساپ :  تسیچ ؟ تقرـس  ّدح  شـسرپ :  تالاؤس )  هب  خـساپ 

هدش نایب  لیصفت  هب  دوخ  ياج  رد  هک  یطیارش  دوجو  تروص  رد  تسا ; يو  تسار  تسد  زا  تشنا  راهچ  عطق  دنک ، یم  يدزد  هک  یلوا 
لحم زا  يرادـقم  مدـق و  فصن  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ; یم  عـطق  یگدـمآرب  ریز  زا  يو  پچ  ياـپ  درک ، يدزد  مّود  هبترم  هچناـنچ  تسا .

یم هرادا  لاملا  تیب  زا  دـشاب ، ریقف  هچنانچ  «. » دوب دـهاوخ  دـبا  سبح  وا  رفیک  درک ، يدزد  مّوس  هبترم  رگا  دـنام . یم  یقاـب  شیارب  حـسم 
 ( تالاؤس هب  خـساپ  شخب  دوش ( .» یم  هتـشک  دـنک -  يدزد ، نادـنز  رد  هچرگ  مراـهچ -  هبترم  يارب  ددرگ و  زاـب  يدزد  هب  رگا  دوش و 
مه دودح  يارجا  یلو  دوش ، ارجا  دیاب  یهلا  دودح  خساپ :  دراد ؟ طیارش  دح  يارجا  ایآ  شسرپ :  فذق  ّدح  دود  تا حـ ـ ـسای ـ ـس ماک  ــ حا

هتفگ هکنیا  فرـص  دوش و  تباث  یمالـسا  ياهرایعم  ساسارب  دـیاب  درف  کی  يانز  ًالثم  دوب ; دـنبیاپ  نادـب  دـیاب  هک  تسا  یطباوض  ياراد 
دح دـهد ، انز  تبـسن  ینز  هب  یفاک ، كردـم ، لیلد و  نودـب  یـسک  رگا  یّتح  تسین . یفاـک  تسا ، هداد  ماـجنا  ار  لـمع  نیا  ینـالف  دوش 

ماکحا راثآ  هف و  ـ سلف ماک  ــ حا تالاؤس )  هب  خساپ  شخب  دوش ( . یم  ارجا  وا  دروم  رد  تمهت ) ) فذق

؟ دیامن تواضق  نامگ ، نظ و  يور  زا  دناوتیمن  ناسنا ، ارچ 

شسرپ

؟ دیامن تواضق  نامگ ، نظ و  يور  زا  دناوتیمن  ناسنا ، ارچ 

خساپ

ءزج يزیچ ، ره  تیعقاو  تسا و  نینچ  تیعقاو  هک  هتکن  نیا  ياعدا  ینعی  نداد ، تبسن  یسک  هب  ار  يزیچ  ندرک و  تواضق  یمارگ ، ردارب 
ملع نیا  دادن ، یفالخ  لامتحا  چـیه  هدوب و  دـص  رد  دـص  وا  یهاگآ  تسناد و  ار  یبلطم  یـسک ، رگا  دوشیمن  تباث  نیقی ، ملع و  قیرط  زا 
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َنِم ِینُْغی  َّنَّظلا َال  َّنِإ  َو  َّنَّظلا  آلِإ  َنوُِعبَّتَی  نِإ  ٍْملِع  ْنِم  یِِهب  مَُهل  اَم  َو  : " دیامرفیم دیجم  نآرق  دوشیم . قالطا  نظ  نامگ ، لامتحا و  هب  تسا و 
ار ناسنا  زگره  نامگ ، هک  یلاح  رد  دـننکیمن ، لاـبند  ناـمگ ، زج  دـنرادن و  دوخ  هتفگ  رب  یملع  یلیلد  چـیه  ( 28، مجن ً‹ا(;  ْیَـش ئ ِّقَْحلا 
دوـشیمن و فـشک  دـص ، رد  دـص  داـقتعا  ملع و  قـیرط  زا  زج  يزیچ  ره  تیعقاو  و  یقیقح ، تیعقاو و  ینعی  قـح ، دـنکیمن  قـح  زا  زاـینیب 
مکح و كردم  دناوتیمن  يرظن  یعقاو و  روما  رد  قیاقح و  رد  رگید  دـمآ ، فالخ  لامتحا  نظ و  رگا  دریگ  رارق  تواضق  يانبم  دـناوتیمن 

تسین نظ  هب  لمع  زج  یهار  تسین  رسیم  نیقی  عطق و  لیـصحت  ًالومعم  هک  یعامتجا  طباور  یلمع و  ماکحا  رد  ماما  دریگب  رارق  تواضق ،
هک دـیامن  تواضق  نظ  يور  زا  دـناوتیمن  اهنت  هن  ناسنا  یلمع  روما  رد  اذـل  هتفرگ  رارق  تجح  یلمع  روما  رد  نظ  زین  یعرـش ، ظاحل  زا  و 
نآ رگید  هتکن  نیسردم ). هعماج  ص 41 ، ج 19 ، یئابطابط ، همالع  نازیملاریسفت ، زا  هدافتسا  اب  .) تسا نیمه  هار  اهنت  درادن و  يرگید  هار 
مه تسا . نیقی  يانعم  هب  دوش  لاعمتـسا  داعم ، لئاسم  نوماریپ  هاگره  ًالثم  تسا  هدش  لامعتـسا  یفلتخم  يانعم  هب  نآرق  رد  نظ  ۀـملک  هک 

يانعم هب  هاگ  دراد . توافتم  يانعم  ود  نامگ " نظ و  اذـل ، . " تسا هدـش  لامعتـسا  لایخ  مهو و  ياـنعم  هب  زین  تاـیآ  یخرب  رد  هک  ناـنچ 
، ثحب دروم  هیآ  رد  هملک  نیا  زا  روظنم  تسا ، تافارخ  ماهوا و  سفن و  ياوه  فیدر  مه  تایآ  تاریبعت  قبط  هک  تسا  هیاـپیب  ياـهنامگ 
، دـشابیم هرمزور  یگدـنز  رد  القع  راک  يانبم  عقاو و  قباطم  ًابلاغ ، تسا و  هجوم  لوقعم و  هک  ياهنامگ  رگید : ياـنعم  تساـنعم و  نیمه 
ص 530، ج 22 ، مراکم ، هللا  تیآ  هنومن ، ریـسفت  .) تسین تایآ  رد  لخاد  نظ ، زا  مسق  نیا  کش  نودب  هک  همکحم و ... رد  دوهـش  دـننام 

یعامتجا یلمع و  روما  رد  اما  دـیامن  لمع  نیقی  ملع و  ساسارب  دـیاب  ناسنا  يرظن  یلقع و  روما  رد  هک : نآ  هجیتن  هیمالـسالا ). بتکلاراد 
نظ هک  مهوت  لایخ و  فرـص  هن  لوبق ، لـباق  ربتعم و  نظ  اـّما  دریگیم  رارق  تواـضق  ياـنبم  نظ  تسین ، نکمم  نیقی  لیـصحت  ًـالومعم  هک 

یـضاق نآ ، صاخ  يانعم  هب  تواضق  رد  اـما  دریگ . رارق  اـم  تواـضق  ياـنبم  دـناوتیمن  مه  یلمع  یفرع و  روما  رد  مهوت  ناـمگ و  ياـنعم 
، مه زا  اههزوح  نیا  کیکفت  اذل  دشاب . مه  شدوخ  نظ  فالخ  هچرگ  دیامن  لمع  ینوناق  قیرط  رگید  نیع و  هنیب و  قبط  رب  تسا  فظوم 

. میئوگن نخس  یلک  میسرب و  هجیتن  هب  دروم  نیا  رد  میناوتب  رتهب  هک  دوشیم  ثعاب 

تسا درم  کی  تداهش  ربارب  نز  ود  تداهش  مالسا  رد  ارچ 

شسرپ

تسا درم  کی  تداهش  ربارب  نز  ود  تداهش  مالسا  رد  ارچ 

خساپ

رد ب )  تسین . قـلطم  درم )) کـی  اـب  نز  ود  يواـست   )) مکح ینعی ، تسا ; هتفریذـپ  زین  شادرفنم  يدراوـم  رد  نز  تداهـش  ـالوا  فـلا )
یسررب لباق  ییایاوز  زا  مالسا  مکح  نیا  تسا . قوقح  دودح و  دروم  رد  شاعون  هک  هدش  هتسناد  درم  کی  ربارب  نز  ود  تداهش  يدراوم 

نیا هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دـهدیم . لیکـشت  ار  وا  یتیـصخش  بلاغ  هبنج  شفطاوع  تاـساسحا و  هک  تسا  يدوجوم  نز  شـالوا : تسا .
دنرگیدکی لمکم  درم  نز و  هک  ارچ  دوب ، لاکشا  راچد  تقلخ  ماظن  هاگ  نآ  دوبن  نینچ  رگا  هکلب  تسین ; نز  يارب  یـصقن  چیه  عوضوم 

نز دنریذپب -  دـنهاوخیمن  ار  نآ  یخرب  هچرگ  تیعقاو -  یگژیو و  نیمه  لیلد  هب  دـننکیم . لیمکت  ار  رگیدـکی  یتیـصخش  ياههبنج  و 
اهنت هک  دهدب  یتداهـش  فلتخم ، فطاوع  تاساسحا و  ریث  ات  تحت  تسا  نکمم  اذل  دریگیم و  رارق  تاساسحا  ریث  ات  تحت  درم  زا  رتشیب 

بیـسآ زا  رگید  يوس  زا  دربیم . الاب  تداهـش  رد  ار  نانیمطا  بیرـض  يزیچ ، رب  تداهـش  يارب  نز  ود  عامتجا  دشاب . وا  تاساسحا  قفاوم 
. دهاکیم يدودح  ات  زین  نآ  زا  سپ  ياهيریگرد  اهتموصخ و  تداهش و  نایرج  رد  زین  نز  کی  يریذپ 

دناوت یم  ینوناق  یکشزپ  رظن  ایآ  و  تسا ؟  ریذپ  ناکما  ینوناق  کشزپ  هیرظن  لثم  رگید  قرطزا  عرش  تاروتـسد  زا  ریغ  هب  مرج  تابثا  ایآ 
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؟ دشاب هاگداد  يارب  دنتسم  مکح 

شسرپ

دناوت یم  ینوناق  یکشزپ  رظن  ایآ  و  تسا ؟  ریذپ  ناکما  ینوناق  کشزپ  هیرظن  لثم  رگید  قرطزا  عرش  تاروتسد  زا  ریغ  هب  مرج  تابثا  ایآ 
؟ دشاب هاگداد  يارب  دنتسم  مکح 

خساپ

مرجم زا  نآ  ققحتهب  ملع  یضاق  رب  دیامن و  تباث  ار  مرج  ققحت  اصخشم  هک  دشاب  دناوتیم  ییاضق  دنتـسم  ینامز  ینوناق  یکـشزپ  هیرظن 
اهنآ عومجم  دـنکیم و  تباثار  عوضوم  یـضاق  يارب  يرگید  نیارق  همیمـض  هب  ینوناق  یکـشزپ  هیرظن  یهاگ  هتبلا  دـیآ . تسد  هب  صاخ 

J .} دریگیم رارق  مکح  دنتسم 

؟ دراد ینوناق  رابتعا  دوش  یم  هتفرگ  روز  اب  هک  یفارتعا  رارقا و  ایآ 

شسرپ

؟ دراد ینوناق  رابتعا  دوش  یم  هتفرگ  روز  اب  هک  یفارتعا  رارقا و  ایآ 

خساپ

يرگید فارتعاو ، رارقا  نتفرگ  يارب  درادن  قح  یـسک  تسا و  رابتعا  دقاف  هدش ، هتفرگ  رازآ  رابجا و  اب  هک  یفارتعا  رارقا و  ینوناق  رظن  زا 
، تسا هتفرگ  تروص  ینوناقو  یعرش  طباوض  تاررقم و  زا  جراخ  یعوضوم  نینچ  هک  دراد  دوجو  يدراوم  رگا  دهد . هجنکـش  رازآ و  ار 
زا دیابن  زین  ار  نیا  هتبلا  دنوش . تازاجم  یطاخدارفا  دوش و  يریگیپ  ات  دـینک  سکعنم  هییاضق  هوق  زین  يربهر و  مظعم  ماقم  رتفد  هب  ار  نآ 

تسا يرورض  هدوب و  رطخ  رد  گرمنارگادوس  فرط  زا  ناناوج  تمالـس  روشک و  تینما  هک  نیا  دننام   ) يدراوم رد  هک  تشاد  رود  رظن 
نوناق طباوض و  تحت  دـیاب  زین  راـک  نیا  هتبلا  . درک عـالطا  بسک  ناـنآ  زا  يوحن  هب  ناوتیم  دوش ) فشک  ناـنآ  كاـنرطخ  ياهدـناب  هک 

زین دودـح  يارجا  رد  تسین . ياهراچ  هعماج  حـلاصم  ظفح  يارب  یلو  تسا ؛ هدـننک  تحاراـن  همه  يارب  هچرگ  دراوم  نیا  دریگ . تروص 
هیضق نیا  ایآ  لاح  تسا . تسار  تسد  ناتشگنا  عطق  طرش ) اب 16   ) لوا هبترم  رد  يدزد  دـح  یهقف  رظن  زا  ًالثم  دراد ؛ دوجو  عوضوم  نیا 

بش ره  نادزد ، رطخ  لیلد  هب  ناسنا  نارازه  دتفیب و  رطخ  هب  هعماج  تینما  هک  هاگ  نآ  یلو  تسین ؛ نینچ  املسم  تسا ؟ اراوگ  یسک  يارب 
ناتتـسود يارب  هچنآ  زا  ار  امـش  رثأت  ام  هچرگ  نیاربانب  تسا . كردـلباق  یقطنم و  نآ ، زا  رتـالاب  تسد و  عطق  دـنربب ، رـس  هب  سوباـک  رد 

اهیچقاچاق و دروم  رد  هژیو  هب  تشذـگ ؛ دـیابن  تاساسحا  رطاخ  هب  قح  زا  هاگ  چـیه  یلو  مینادیم ؛ اج  هب  مینکیم و  كرد  هداتفا  قافتا 
دنـشکیم ار  نانآ  هظحل  ره  راب و  نارازه  هک  راب  کی  هن  دننکیم و  دوبان  ار  نانآ  ياههداوناخو  اهناوج  یتسه  ردخم  داوم  اب  هک  یناسک 

یبایزرا يرایعم  چیه  اب  هداوناخ  ندش  یشالتم  دنزرف و  دایتعا  رطاخ  هب  ار  ردام  ردپ و  کی  یتحاران  ناوتیمایآ  لاح  دنهدیم . هجنکش  و 
نیب هسیاقم  نایاپ  رد  دشاب . راک  رد  یتازاجم  ات  دشابن  راکفالخ  هک  يزور  نآ  دیما  هب  میریذـپب . ار  تقیقح  میـشاب و  نیبعقاو  سپ  درک .

اهيدیعـس اهيرافغ ، دیهـش  دننامه  ناملـسمو  نیدـتم  دارفا  توغاط  نامز  رد  تسا . اوران  يرما  توغاط ، تموکح  یمالـسا و  تموکح 
یسک مه  رگا  ناریا ، یمالسا  يروهمج  رد  یلو  دندیـسریم  تداهـش  هب  دنتفرگیم و  رارق  یئاطـسو  نورق  ياههجنکـش  نیرتدب  ریز  و ...

. دنتسه هعماج  نیفلختم  امومع  دریگ ، رارق  دازآ  دروم 
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 ( تواضق طیارش  هب  هجوت  اب  ( ؟  تواضق ای  تسا  مدرم  نیب  حالصا  یبهذم  کچوک  ياه  هورگ  ای  مدرم  تارجاشم  نیب  يرگ  یجنایم 

شسرپ

 ( تواضق طیارش  هب  هجوت  اب  ( ؟  تواضق ای  تسا  مدرم  نیب  حالصا  یبهذم  کچوک  ياه  هورگ  ای  مدرم  تارجاشم  نیب  يرگ  یجنایم 

خساپ

مکح هب  لهج  رثا  رب  هک  دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  یـسک  دـیاب  نکل  درادـن  لاکـشا  تسین و  تواضق  مکح  نودـب  تاعزانم  هب  نداد  هلـصیف 
J .} دهدن هولج  لطاب  ار  قح  لئاسم 

( میتسه هجاوم  نآ  اب  هرمزور  یگدنز  رد  ( ؟ دراد توافت  نز  کی  اب  درم  کی  ندرک  تواضق  يا  هلأسم  عوقو  ماگنه  امش  رظن  هب 

شسرپ

( میتسه هجاوم  نآ  اب  هرمزور  یگدنز  رد  ( ؟ دراد توافت  نز  کی  اب  درم  کی  ندرک  تواضق  يا  هلأسم  عوقو  ماگنه  امش  رظن  هب 

خساپ

تسا و هدرتسگ  رایـسب  هاگدید  نیا  رد  تواضق  يانعم  هیـضق . کی  رد  تابثا  ای  یفن  بناج  حـیجرت  ندـنار و  مکح  ینعی  ندرک  تواضق 
تاحالطـصا قیداصم و  نتفرگ  رظن  رد  اب  ار  نز  کـی  ندرک  تواـضق  اـت  تسا  مزـال  ور  نیا  زا  دریگ . یم  رب  رد  ار  يرظن  زاربا  هنوگ  ره 

یلمع هقباس  یملع و  شناد  هب  هجوت  اـب  یبلطم  کـی  هب  ندرک  مکح  ینعی  تواـضق ، زا  روظنم  یهاـگ  میهد . رارق  رظن  ثحب و  دروم  نآ ،
يدیدرت دراوم  هنوگ  نیا  رد  تسا . يو  صصخت  رد  هک  يرامیب ، کی  هب  عجار  نز ، هبرجت  اب  دنمشناد و  کشزپ  کی  نداد  رظن  لثم  درف .

تبیغ رصع  رد  دیاب  هک  تسا  تیعجرم  اوتف و  نوئش  زا  یکی  یعرش ، حالطصا  رد  تواضق  تسا . ارجالا  مزال  مرتحم و  نز  رظن  هک  تسین 
نز يرطف  ياه  هاگتـساوخ  تایحور و  و  یلقع ، حلاصم  نتفرگ  رظن  رد  اب  زین  سدقم  عرـش  دنک . ادیپ  ار  دوخ  قیداصم  یلک  ماع و  وحن  هب 
اما دـشاب » تواـضق  یلوـتم  دـناوت  یمن  نز  : » هک تسا  هدـمآ  تاـیاور  زا  یخرب  رد  ور  نیا  زا  تسا . هتـشادرب  وا  شود  زا  ار  تواـضق  راـب 

هبرجت و ياراد  ناـنز  زا  یخرب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  تسا . تروـشم  یهاوـخرظن و  ياـنعم  هب  رتـشیب  تواـضق  هرمزور ، تالکـشم  هراـبرد 
رظن هب  لـمع  تروص  نیا  رد  دـنهد . یم  رظن  نادرم  یخرب  زا  رتهب  یهاـگ  و  دـنریگ . یم  میمـصت  تاـساسحا  زا  رود  هب  دنتـسه و  یگتخپ 

زا زیهرپب  لقعلا ؛ لامکب  تبرج  نم  الا  ءاـسنلا  ةرواـشم  كاـیا و  جـهن : همان 53  رد  هک  نانچ  دراد . حـیجرت  یهاگ  درادـن و  لاکـشا  ناـنآ 
، ادـخهد ربکا  یلع  ادـخهد ، هماـن  تغل  ذـخآم 1 . عباـنم و   M .} تسا هدـش  هبرجت  نانآ  لـقع  لاـمک  هک  یناـسک  رگم  ناـنز  اـب  تروشم 
لاس 1410 نارهت ، تثعب  هسسؤم  رشن  ص 71 ، هیمامالا ، هقفلا  یف  عفانلا  رصتخملا  هر ،) ) یلح ققحم  . 2 نارهت . هاگشناد  پاچ  تاراشتنا و 

ق. لاس 1414 ه . مود ، پاچ  مق ، تیبلا ، لآ  هسسؤم  رشن  ص 15 ، ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  لیصفت  هر ،) ) یلماع رح  خیش  . 3 ه.ق .

؟  دینک نایب  ار  یمالسا  یضاق  کی  هصخشم  اضق و  لغش  هب  طوبرم  لئاسم  هیلک  ییاضق و  شنم  قالخا و 

شسرپ

؟  دینک نایب  ار  یمالسا  یضاق  کی  هصخشم  اضق و  لغش  هب  طوبرم  لئاسم  هیلک  ییاضق و  شنم  قالخا و 
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خساپ

دوـخ رد  رگا  مه  یفرط  زا  دـینک . باـختنا  ار  نآ  اـضق  طیارـش  هـب  هجوـت  اـب  هناـهاگآ و  دـیاب  یلاعترـضح  تـسا و  يریطخ  رما  تواـضق 
لباق سدـقم و  باختنا  دـینک  تمدـخ  یمالـسا  هعماج  هب  تروص  نیا  هب  دـیناوتب  رگا  دـینیبیم  یبسن  روط  هب  ولو  ار  مزال  ياـهتیحالص 

تاجن هار  نیاربانب  دزادرپب . سفن  اب  هزرابم  داهج و  هب  دیاب  هراومه  ناسنا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  لاح  نیع  رد  دوب . دهاوخ  يریدقت 
نیاربانب دناشکیم . یبیهم  ياههاگرطخ  هب  ار  یمدآ  سفن  تسا و  ناسنا  يورارف  ییاهماد  يریـسم  ره  رد  اریز  تسین ، تیلوؤسم  زا  زیرگ 

زاغآ و رد  لمع  رد  صالخا  - 2 وا ، زا  یمئاد  تناعتـسا  وادخ  رب  لکوت  - 1 درک : تیاعر  زین  ار  ریز  طیارـش  یلو  دوب  ریذپتیلوؤسم  دیاب 
ادـخ و اب  یمئاد  طاـبترا  سنا و  - 5 یناطیـش ، یناسفن و  تاکلهم  اهاوه و  اـب  یمئاد  هزراـبم  - 4 یناـمیا ، یملع و  هینب  تیوـقت  - 3 نایاپ ،
ای و  ءاضقلاباتک » هعیـشلالیاسو ،  » هب مییامنیم  داهنـشیپ  تسا . داـیز  هراـب  نیا  رد  ثیداـحا  تاـیاور و  سفن ، يانغتـسا  - 6 ادـخ ، يایلوا 

راذـگاو وا  هب  تواضق  راک  هک  ره  - » 1 ددرگیم : نایب  اجنیا  رد  تیاور  هس  لاـح  نیع  رد  دـییامن . هعجارم  ءاـضقلا » هژاو  همکحلانازیم ، »
همجرت «، ) خزود شتآ  دوـمرف : تـسیچ ؟ ندـیرب  رـس  زا  روـظنم  ادـخ  لوـسر  يا  دـش : ضرع  تـسا  هدـش  هدـیرب  رـس  دراـک  نودـب  دوـش 

وزرآ هک  دوشیم  هدیـشک  وا  زا  یتخـس  باسح  نانچ  دـنروآیم و  ار  رگداد  یـضاق  تماـیق  زور  رد  - » 2 (. 4952 ج 10 ، همکحلانازیم ،
تواضق بصنم  ياـیوج  هک  ره  - » 3 (. 4954 نامه ، «، ) دوب هدرکن  يرواد  رفن  ود  نایم  اـمرخ  کـی  هراـبرد  یتح  زگره  شراـک  دـنکیم 

دنوادخ دوش  نآ  نتفریذپ  هب  روبجم  هک  ره  دراذگاو و  شدوخ  هب  ار  وا  دـنوادخ  دوش ، نآ  نیا و  هب  لسوتم  نآ  هب  ندیـسر  يارب  دـشاب و 
(. 4954 نامه ، ، ) درادب شراوتسا  هک  دتسرف  ورف  وا  رب  ياهتشرف 

نیا رد  هک  تسا  هنوگچ  سپ  ، دش رضاح  هاگداد  رد  دوب  هدرب  ار  وا  هرز  هک  يدوهی  نآ  لباقم  رد  اصخـش  ع )  ) یلع ترـضح  هک  نیا  هن  رگم 
راگزاس يولع  تلادع  اب  يزیچ  نینچ  ایآ  میراد ؟ يا  هژیو  هاگداد  ، دنـشاب یناحور  نآ  نیفرط  ای  فرط  کی  هک  ییاه  همکاحم  يارب  ماظن 

اب هک  نیا  هب  رظن  نمض  رد  تسا ؟

شسرپ

رد هک  تسا  هنوگچ  سپ  ، دـش رـضاح  هاگداد  رد  دوب  هدرب  ار  وا  هرز  هک  يدوهی  نآ  لباقم  رد  اصخـش  ع )  ) یلع ترـضح  هک  نیا  هن  رگم 
يولع تلادـع  اب  يزیچ  نینچ  ایآ  میراد ؟ يا  هژیو  هاگداد  ، دنـشاب یناحور  نآ  نیفرط  اـی  فرط  کـی  هک  ییاـه  همکاـحم  يارب  ماـظن  نیا 

زا يا  هتفگ  هب  ًافرص  میدنمشهاوخ  مینک , هیهت  خساپ  نایوجشناد  رگـشسرپ  نهذ  اب  بسانتم  دیاب  هک  نیا  هب  رظن  نمـض  رد  تسا ؟ راگزاس 
يارب ناشیا  زا  مادکچیه  نخس  لباقم  فرط  هک  تسنیا  رب  ضرف  اریز  دوشن . افتکا  دروم  نیا  رد  لالدتسا  يارب  بالقنا  مظعم  ربهر  ای  ماما 

. دراد لوبق  ار  یمالسا  عبانم  یلو  دشاب  یمن  تجح  يو 

خساپ

همه یقوقح  راـتخاس  رد  ًـالوا : دـشابیم : لـیذ  تاـکن  هب  هجوت  دـنمزاین  تیناـحور ، هژیو  هاـگداد  يدوـجو  هفـسلف  ساـسا و  هب  ندرب  یپ 
تیحالص هک  تسا  ییاضق  ياهداهن  اهنآ  زا  روظنم  هدوب و  موسرم  یعیبط و  ًالماک  يرما  صاخ  یئاضق  مکاحم  عجارم و  دوجو  اهروشک 

تظافح تیاعر و  تیمها  ًـالثم : ددرگیم : صخـشم  اوعد  نیفرط  اـی  نیمرجم  یگژیو  اـی  اوعد  عوضوم  اـی  مرج  یگژیو  راـبتعا  هب  اـهنآ 
تافلخت هب  یگدیسر  همکاحم و  يارب  یصاصتخا  ياههاگداد  ای  یماظن  ياههاگداد  داجیا  ياضتقا  روشک ؛ رارساو  یماظن  یتینما و  لئاسم 

تافالتخا ای  یتاعوبطم  مئارج  هب  یگدیسر  نتشاد  یصصخت  يهبنج  تیمها و  لیلد  هب  نینچمه  و  دراد . ار  روشک  مهم  نیلوئـسم  ای  نارس 
اب یمالسا  تموکح  رد  ًایناث : دشابیم . رادروخرب  یصاخ  ترورض  زا  هداوناخ  تاعوبطم و  يارسداد  هاگداد و  داجیا  نیحوز ، یگداوناخ 
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یمالسا تموکح  ریغتیال  تباث و  لوصا  زا  مدرم و ... قوقح  هب  ملظ  یفن  تلادع ، تیاعر  میشابیم ؛ هجاوم  رّیغتم  تباث و  رصانع  هتسد  ود 
. دراد ناکم  نامز و  تایضتقم  اهزاین و  هب  یگتـسب  ّریغتم  رـصانع  اما  دشابیمن ؛ رییغت  لباق  یطیارـش  چیه  تحت  ینامز و  چیه  رد  هک  تسا 
ات اهنآ  دوجو  هک  تسا  هعماج  زاـین  دروم  یتینما و ... ییارجا ، يراذـگنوناق ، ياههاگتـسد  يرادا ، عیـسو  تالیکـشت  داـجیا  هزورما  ًـالثم 

(ع) یلع ماما  تموکح  مالسا و  رظنم  زا  تسا . هدیدنسپ  بولطم و  يرما  دشاب ، هتشادن  داضت  یهلا  تباث  ياهشزرا  لوصا و  اب  هک  ینامز 
راتخاس هک  نیا  هلأسم و  نیا  راکهار  هویـش و  یلو  تسا ، مولظم  قح  قاقحا  فلختم و  اب  دروخرب  تلادـع ، تیاعر  لصا ، اـضق  هلأـسم  رد 

هیاپ رب  ًالوصا  مالـسا ، نید  ًاثلاث : درادن . یـصاخ  مکح  هنیمز  نیا  رد  مالـسا  تسا و  تایـضتقم  طیارـش و  عبات  صاخ ؛ ای  دشاب  ماع  هاگداد 
اوفراعتل لئابق  ًابوعـش و  مکانلعج  یثنا و  رکذ و  نم  مکانقلخ  ّانا  سانلااهیا  ای  تسا ؛ هدش  هداهن  انب  يداژن  یتاقبط و  فالتخا  هنوگ  ره  یفن 

هب دشابیم . مومع  هب  باطخ  يزیامت  چیهیب  یمالـسا ، فیلاکت  قوقح و  ساسا  نیا  رب  يهیآ 12 .) تارجح ،  ) مکقتا هللادنع  مکمرکا  ّنا 
اهیگژیو اـب  یـصاخ  يهقبط  ًـالوصا  درادـن و  یطاـبترا  نید  لـصا  هب  یتاـقبط  تاراـصحنا  تازاـیتما و  هک  تفگ  ناوـتیم  بـیترت ، نـیا 

رد تیناحور   » يهلاقم یتشهبدمحم ، دیس  ) دشابیمن حرطم  مالسا  رد  تسا ، نایدا  يرایسب  ناوریپ  نایم  رد  هچنآ  ریظن  صاخ ، تازایتماو 
دوجو اب  ص 142 .) ، 1341 راشتنا ، یماهس  تکرش  تیناحور ، تیعجرم و  يهرابرد  یثخب   » هلجم رد  جردنم  نیملسم ،» نایم  رد  مالـسا و 

زا زیامتم  فانـصاو  اههورگ  رد  دنراد ، رگیدکی  اب  هک  یکرتشم  تابـسانم  اهتیعقوم و  هب  هجوت  اب  ار ، دارفا  یعامتجا  ياهترورـض  نیا ،
تیوه یمیکح ، اضر  دمحم  ) تسناد ادج  یتاقبط  تازایتما  زا  دیاب  ار  یهورگ  یفنـص و  زیامت  تروص  نیا  رد  هک  دهدیم  رارق  رگیدکی 

تازراـبم یعاـمتجا و  طـباور  رد  هک  تسا  یـصاخ  داـهن  تیناـحور  ناریا ، روشک  رد  (. 1360 یمالـسا ، گنهرف  رـشن  تیناحور ، ینفص 
اب مدرم  دارفا  يهطبار  دریگیم . رارق  نارگید  قشمرـس  نانآ  راتفر  دوشیم و  ادـتقا  نانآ  هب  ًاـصوصخ ، يداـبع  لاـمعا  رد  ًاـعون و  یـسایس 

دهز زا  فوقو  دـب و  کین و  راتفر  لامعا و  يهدـهاشم  اب  ًافرـص  نامیا  دامتعا و  نیا  دـشابیم . نامیا  داـمتعا و  رب  ینتبم  یناـحور  ياـملع 
ياـهقف رمتـسم  داـهتجا  هیقف و  تیـالو  لـصا  تیروحم  رب  هوـالع  یمالـسا ، يروهمج  ماـظن  رد  دوـب . دـهاوخ  نیمـضت  لـباق  ناـنآ  یعقاو 
نینچمه یـساسا .) نوناق   163 ، 157 ، 91 ، 2 ، 2 لوصا ، ) دراد رارق  یناحور  ياهقف  يهدـهع  رب  یئاضق  ینوناـق و  بصاـنم  طیارـشلاعماج ،

راک هب  لوغـشم  ًاـفظوم  ًامـسر و  مکاـح  ياههاگتـسد  هناـگهس و  ياوق  مادـنا  رد  مدرم  يربهر و  داـمتعا  دروم  دارفا  ناونع  هب  نویناـحور ،
رد هباطخ و  ظعو و  هعمج و  تعامج و  تماما  ماقم  رد  و  یتلود ، یتموکح و  بصانم  ياهتیلوئسم  زا  جراخ  رگید ، فرط  زا  دنشابیم .

فرط و کی  زا  ماظن  رابتعا  ّتیثیح و  هک ، دومن  ناـعذا  ناوتیم  نیا  رباـنب  دـنراد . نوگاـنوگ  تالاغتـشا  فلتخم ، ياـهنمجنا  اـهاروش و 
دناوتیم نانآ  دب  کین و  راتفر  لامعا و  اذلف ، دراد . رارق  رـشق  نیا  درکلمع  يهطاحا  رد  رگید ، فرط  زا  مدرم  یتدیقع  یقالخا و  تاعقوت 

دارفا هک  تسا  اهتیعقاو  نیا  ساسا  رب  دـشاب . هتـشاد  مدرم ) يرادـمامز و  یـسایس ، ماظن   ) هعماـج تیماـمت  رب  بّرخم  اـی  هدـنزاس و  راـثآ 
ار مدرم  نانآ ، زا  کی  ره  ءوس  راتفر  لامعا و  هک  یبیترت  هب  دنشابیم ، مومع  رظندم  نایامن و  هراومه  دوخ ، صخشم  فنـص  رد  یناحور ،

تلزنم ظفح  يارب  یمومع و  تواضق  نیا  لـباقم  رد  دـیامنیم  یناـحور ) فنـص  یناـحور و  درف  هب  تبـسن   ) فعاـضم تواـضق  هب  راداو 
نیدـب دوش . هداد  ناشن  ادـج  تیناحور  یفنـص  عمج  زا  راکاطخ  نویناحور  باسح  ات  ددرگیم ، لوذـبم  ناوارف  یعـس  یناحور ، يهعماج 

ناماد ّتیناحور ، نؤوش  ظفح  نمـض  يزاسادج ، نیا  اب  ات  ، دوشیم قالطا  امن » یناحور   » ناونع دارفا  هنوگ  نیا  هب  ًالومعم  هک  تسا  رطاخ 
و یمالـسا ، ماظن  رد  تیناـحور  يدـیلک  ساـسح و  تیعقوم  لـیبق ؛ زا  يروما  دـنامب . كاـپ  اـهیگدولآ  زا  هراومه  مارتحا  دروم  رـشق  نیا 

یهاگداد لیکشت  نانمشد و ... یتاغیلبت  هدافتـسا  ءوس  زا  يریگولج  تهج  هب  و  ماظن ، مهم  رارـسا  تاعالطا و  هب  نانآ  زا  یخرب  یـسرتسد 
موزل تّیمها و  رب  دـیکأت  اب  هر ) ) ماما ترـضح  ساسا  نیا  رب  دـبلطیم ؛ ار  تاعوبطم ، يهژیو  هاگداد  یماظن و  يارـسداد  ریظن  یـصاصتخا 

هب سدـقم  عرـش  نیزاوم  قبط  ات  دـندومن ، رداص  ار  تیناحور » هژیو  هاگداد   » لیکـشت مکح  هّیملع ، ياههزوح  تیناـحور و  نوئـش  ظـفح 
تیثـیح ظـفح  هّیملع ، ياـههزوح  رد  راـکهبت  فرحنم و  دارفا  ذوـفن  زا  يریگـشیپ  روـظنم  هـب  . » دوـش یگدیـسر  ناـیامن  یناـحور  مـئارج 
داـجیا يربـهر ... مظعم  ماـقم  تراـظن  تـحت  تیناـحور  هژیو  هاـگداد  اهارـسداد و  فـّلختم ، نویناـحور  ندـیناسر  رفیک  هـب  تیناـحور و 
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هژیو هاـگداد  لیکـشت  . 1 هـکنآ : هجیتـن  (. 15/7/1369 هرامـش 1328 ، یمـسر ، هماـنزور  تیناـحور ، هژیو  هاـگداد  هماـن  نییآ  «) ددرگیم
دـشابیم و نانآ  راتفر  لامعا و  رب  رتقیقد  تراظن  لرتنک و  يارب  سکع  رب  هکلب  هدوبن ، تیناـحور  يارب  يزاـیتما  هجو  چـیه  هب  تیناـحور 
رد ناوتیم  ار  رما  نیا  ریظن  هکنانچ  تسا . یمالـسا  يروهمج  سدقم  ماظن  رد  تیناحور  هاگیاج  تیعقوم و  تیـساسح  لیلد  هب  دوخ  نیا 

دراوم زا  يرایسب  هژیو  هاگداد  . 2 دومن . هدهاشم  تاعوبطم و ... هژیو  هاگداد  یماظن ، يارسداد  دننام  یصاصتخا  ياههاگداد  ریاس  لیکشت 
ياههاگداد ریاس  هب  ار  دـشابیمن  رادروخرب  ینادـنچ  ّتیمها  ّتیـساسح و  زا  دـهدیم  صیخـشت  هک  ار  يواعد  تایاکـش و  هب  یگدیـسر 

زا یکی  یتموکح  لئاسم  هلمج  زا  یگدـنز ، فلتخم  داعبا  رد  (ع ) یلع ماما  شنم  هریـس و  هب  کـسمت  ًاملـسم  . 3 دهدیم . عاجرا  یمومع 
ترضح نآ  یتموکح  يهریس  هب  ادتقا  نداد و  رارق  وگلا  رب  ماظن  هبتریلاع  نیلوئسم  هدوب و  یمالسا  يروهمج  سدقم  ماظن  یساسا  لوصا 

لیلد هب  هزورما  هک  ارچ  تفرگ . رظن  رد  زین  ار  ناـکم  ناـمز و  تایـضتقم  مهم ، عوـضوم  نـیا  رب  هوـالع  دـیاب  اـما  دـنراد . هتـشاد و  دـیکأت 
تاعوضوم ياضتقا  بسانت و  هب  دیاب  هک  تسا  يددعتم  ياهنامزاس  تالیکشت و  دنمزاین  هعماج  يهرادا  لئاسم ، یگدیچیپ  یگدرتسگ و 

هرادا ار  هعماج  دشیم  هداس  یناوید  تالیکشت  ۀموکحلاراد و  کی  ای  یـضاق  کی  اب  (ع ) یلع ماما  نامز  رد  دشاب . هتـشاد  دوجو  فلتخم ،
... تیناحور و هداوناخ ، تاعوبطم ، یماظن ، ددـعتم ، ياهارـسداد  اههاگداد و  دـنمزاین  تافلخت  هب  یگدیـسر  يارب  اهنت  هزورما  یلو  دومن ،

تاعوضوم هب  نالک  يدـید  اب  دـیاب  هکلب  درادـن ، یمالـسا  مکاح  يداع و  مدرم  نیب  ضیعبت  هب  یطبر  چـیه  عوضوم  نیا  رباـنب  میـشابیم .
رد هچنآ  اریز  درادن  (ع ) یلع ماما  هریس  اب  یتریاغم  چیه  تیناحور  هژیو  هاگداد  لیکـشت  . 4 تفرگ . رظن  رد  ار  بناوج  يهمه  تسیرگن و 
اما تسا , يراج  زین  تیناـحور  دروم  رد  هلأـسم  نیا  تسا و  نوناـق  مکح و  ربارب  رد  يواـست  هاـگداد و  رد  روضح  تسا  ترـضحنآ  هریس 

. تسین نوناق  زا  تیعبت  هاگداد و  رد  روضح  لصا  یفان  دوش  رضاح  یهاگداد  هچ  رد  هکنیا 

تاصخشم ةرابرد  زین  یلبق  ۀیآ  ... " دیشکب ، دیتفای  اجک  ره  ار  هدش  نیرفن  مدرم  نیا  : " دیامرفیم بازحا  ةروس  ۀیآ 61  رد  لاعتم ، دنوادخ 
هب سک  ره  هک  دش  دهاوخن  دارفا  جرم  جره و  بجوم  هلئسم ، نیا  ایآ  دشابن ، لماک  دسریم ، رظن  هب  یلو  تسا ، هداد  یتاحیـضوت  دارفا  نیا 

امتجا رد  قفانم  لکش 

شسرپ

تاصخشم ةرابرد  زین  یلبق  ۀیآ  ... " دیـشکب ، دیتفای  اجک  ره  ار  هدش  نیرفن  مدرم  نیا  : " دیامرفیم بازحا  ةروس  ۀیآ 61  رد  لاعتم ، دنوادخ 
هب سک  ره  هک  دش  دهاوخن  دارفا  جرم  جره و  بجوم  هلئسم ، نیا  ایآ  دشابن ، لماک  دسریم ، رظن  هب  یلو  تسا ، هداد  یتاحیـضوت  دارفا  نیا 
نآ يارجا  یگنوگچ  مکح و  نیا  ةرابرد  ًافطل  دوش ؟ ارجا  وا  يارب  لتق  مکح  دـنک ، هارمگ  ار  مدرم  دوش و  رهاظ  عامتجا  رد  قفانم  لـکش 

؟ دیهد حیضوت 

خساپ

ناقفانم یگژیو  تافـص و  هب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  یتایآ  یلو  هدومرف ، هراشا  ناقفانم  یگژیو  هب  راصتخا  روط  هب  قوف ، ۀیآ  دنچ  ره 
مکح قفانم  مالسا ، تعیرـش  رد  فلا ـ  ... " 141 و . ، 142 أسن ، ;  77 ، 6 هبوت ، ;  9 ، 11 ، 14 ، 13 ، 8 هرقب ، : " تسا هتخادرپ  لـصفم  روـط  هب 

هیآ رد  هک  هنوگ  ناـمه  ب ـ  تشکن . ندوب  قفاـنم  مرج  هب  ار  یـسک   6 ربماـیپ زگره  تسا و  مرتحم  وا  نوخ  سوماـن و  دراد و  ار  ناملـسم 
یتروص نینچ  رد  دیامن ; شالت  مالسا  يزادنارب  يارب  یمالسا ، دض  ياههئطوت  هب  هک  تسا  یطرـش  هب  قفانم ، لتق  مکح  دوشیم ، هدهاشم 

هیآ نحل  زا  یهگناو ، دش . دهاوخ  رداص  اهنآ  هب  یناگمه  شروی  یمومع و  هلمح  روتـسد  دـهد ، همادا  دوخ  نیگنن  تشز و  لامعا  هب  رگا 
نیا دندرکیم و  هدایپ  ار  دوخ  موش  ضارغا  يوحن ، هب  مادک  ره  دندوب و  يراکبارخ  لوغشم  هنیدم ، رد  هورگ  هس  هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ 

; دندوب نیقفانم  لوا ، هورگ  دمآیمن ; باسح  هب  يدرف  یصخش و  ۀبنج  رگید  و  دوب ، هدمآرد  هدش  باسح  نایرج  همانرب و  کی  تروص  هب 
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هب مالـسا  شترا  6 و  ربماـیپ هک  یناـمز  صوصخ  هب  هنیدـم ، رد  تاـعیاش  شخپ  اـب  هک  دـندوب  یناـسک  موس  هورگ  شاـبوا و  لزارا و  مود 
نآرق بیترت ، نیا  هب  دـندادیم ; نینمؤـم  6 و  ربمایپ تسکـش  زا  نیغورد  ياهربخ  دنتخادرپیم و  ناگدـنامزاب  فیعـضت  هب  دـنتفریم ، تاوزغ 
ندـنام ناـما  رد  يارب  اـت  هداد ،  6 ربماـیپ هب  ار  قوـف  تاـیآ  روتـسد  لاـعتم ، دـنوادخ  تسا . هداد  رارق  دـیدهت  دروـم  ار  هورگ  هس  ره  میرک 

هعماج رد  هک  نآ  يارب  میرک ، نآرق  دـنک . جیـسب  داسف  ياههـشیر  ندـیبوک  مه  رد  يارب  ار  مدرم  نانآ ، ياـههئطوت  زا  یمالـسا  تموکح 
یمالسا يروهمج  ماظن  رد  تسا . هتـسناد  عرـش  ماکح  نیملـسم و  رما  یلو  نذا  هب  طقف  ار  یماکحا  نینچ  يارجا  دیاین ، شیپ  جرم  جره و 

مراـکم هّللا  تیآ  هنومن ، ریـسفت  ر.ك : .) دراد هدـهع  هب  ار  يدارفا  نینچ  مکح  يارجا  ییاسانـش و  تیلوئـسم  هیقف ، یلو  هیئاـضق و  هوق  زین ،
، ینادمه يوسوم  رقاب  دمحم  دیس  ۀمجرت  ; ییابطابط ، همالع  نازیملا ، ریسفت  ۀیمالسالا /  بتکلاراد  ص 434 ، ج 17 ، نارگید ، يزاریش و 

.( ییابطابط همالع  يرکف  یملع و  داینب  رشن  ص 532 ، ج 16 ،

للملا نیب  قوقح 

؟ دراد یهاگدید  هچ  اهتیلقا  للم و  قوقح  تیاعر  دروم  رد  نآرق 

شسرپ

؟ دراد یهاگدید  هچ  اهتیلقا  للم و  قوقح  تیاعر  دروم  رد  نآرق 

خساپ

ِنَع ُهَّللا  ُمُک  اْهنَی  ال  : » دنکیم نایب  نینچ  رگید ، بهاذم  للم و  قوقح  تاعارم  هرابرد  ار  یمالسا  یلک  تسایـس  تحارـصاب ، دیجم ، نآرق 
امش دنوادخ   ] 8/ هنحتمم َنیطِـسقُْملا » ُبُِحی  َهَّللا  َّنِا  ْمِْهَیِلا  اوطِـسُْقت  ْمُهوُّرَبَت و  ْنَا  ْمُکِرایِد  ْنِم  ْمُکوجرخی  َْملَو  ِنیِّدلا  یف  ْمُکوِلتاُقی  َْمل  َنیذَّلا 

درادیمنزاب دننکیمن  جارخا  ناتنطو  زا  ار  امش  و  دنرادن ) یبهذم  گنج   ) دننکیمن گنج  امش  اب  بهذم  هلئسم  رد  هک  یناسک  هرابرد  ار 
یبهذم گنج  امش  اب  رگا  یبهذم  ياهتیلقا  ینعی  دراد .] تسود  ار  ناگشیپ  تلادع  دنوادخ  دیئامن . راتفر  یکین  تلادع و  هب  نانآ  اب  هک 
مالـسا بیترت  نیدب  دینک  راتفر  یکین  تلادع و  هب  اهنآ  اب  دیاب  دندرکن  جراخ  ناتنطو  زا  ار  امـش  دندرواین و  راشف  امـش  هب  دـندرکن  مالعا 

هکنیا رب  طورشم  اما  دندرگ ، رادروخرب  یناسنا  قوقح  زا  دنشاب و  یمالـسا  هعماج  رد  مالـسا  نافلاخم  یبهذم و  ياهتیلقا  دهدیم  هزاجا 
یف ْمُکُولَتاق  َنیذَّلا  ِنَع  ُهللا  ُمُکاْهنَی  امَّنِا  : » دـیامرفیم رگید  هیآ  رد  دـنهدن  تروص  يراک  اهنآ  دـض  رب  هدوبن و  ناناملـسم  مالـسا و  محازم 

اب هک  ار  یناسک  اهنت   ] 9/ هنحتمم َنوُِملاَّظلا » ُمُه  َکَئلْوُاَف  مُهَّلَوَتَی  ْنَم  َو  ْمُهْوَّلََوت  ْنَا  ْمُکِجارِْخا  یلَع  اورهاظ  َو  ْمُکِراید  ْنِم  ْمُکُجَرْخَا  َو  ِنیِّدلا 
دـیرادب و تـسود  دـیابن  دـناهدرک ، کـمک  هار  نـیا  رد  اـی  دـناهدرک و  جارخا  ناـتنطو  زا  ار  امــش  دـنگنجیم و  دـنزرویم و  داـنع  اـمش 

یمادام دوشیم ، هدافتسا  هیآ  ود  نیا  زا  مالسا ، نافلاخم  یبهذم و  ياهتیلقا  هرابرد  مالسا  یلک  تسایس  دننارگمتـس .] نانآ  نارادتـسود 
ناناملسم دنتسه و  دازآ  ًالماک  یمالسا  روشک  رد  دنیامنن ، هئطوت  ناناملـسم  مالـسا و  دض  رب  دننکن و  زواجت  تیرثکا  قوقح  هب  اهتیلقا  هک 

، دنـشاب هتـشاد  تسب  دنب و  رگید  ياهروشک  اب  ناناملـسم  مالـسا و  دض  رب  رگا  یلو  دنیامن . راتفر  یکین  تلادع و  هب  اهنآ  اب  دـنراد  هفیظو 
رد یبهذم  ياهتیلقا  مارتحا  يدازآ و  يرآ ، دننادن . دوخ  تسود  ار  اهنآ  زگره  دنریگب و  ار  اهنآ  تیلاعف  ولج  دنتـسه  فظوم  ناناملـسم 

دـشابیم مارح  مالـسا  عرـش  رد  یلو  تسا ، زیاج  اهنآ  عرـش  رد  هک  دـهد  ماجنا  يراک  همذ  لها  زا  یـسک  رگا  هک  تسا  ياهیاپ  هب  مالـسا 
رهاظت نآ  هب  رگا  و  دنیامنن . رهاظت  لمع  نآ  هب  هک  یمادام  دوشب ، وا  ضرعتم  درادن  قح  یسک  یمالسا ، تموکح  رد  يراوخبارش ، دننام :

یلمع مه  اهنآ  نید  رد  هک  دنهدب  ماجنا  یلمع  رگا  اما  دـنریگیم . رارق  تساوخزاب  دروم  یگیامحلاتحت »  » نوناق ضقن  ناونع  هب  دـننک ،
هب ار  وا  دناوتیم  دنک و  يراج  ّدح  دراد  قح  یـضاق  و  دنرادن ، یتوافت  چیه  ناملـسم  اب  قوقح  رظن  زا  طاول و ...  انز و  دننام : تسا  مارح 
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دوخ هعفارم  همذ ، لها  زا  رفن  ود  رگا  میناوخیم : یمالسا  هقف  رد  دننک . تازاجم  ناشدوخ  یبهذم  نیناوق  قبط  ات  دهدب  لیوحت  دوخ  تلم 
بجوم هب  دنک  ضارعا  وا  زا  هکنیا ، ای  دیامن و  تواضق  مالسا  مکح  قبط  نانآ ، نایم  ای  تسا  ریخم  یضاق  دنربب ، ناملـسم  یـضاق  شیپ  ار 

رد ار  دوخ  ياهنامیپ  هک  دنکیم  دیکأت  رارصا و  ناناملسم  هب  مالـسا   42/ هدئام ْمُْهنَع » ضِرْعَا  َْوا  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحاَف  َكْؤاَج  ْنِاَف  : » هفیرـش هیآ 
َلْهَا اُولِداَُجت  َو ال  : » تسا هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هکنانچ  دننک ، يراتفرشوخ  ارادم و  نانآ  اب  دنرامـشب و  مرتحم  همذ  لها  زا  تیامح  دروم 
قیرط هب  زج  باتک  لها  اـب   ] 46/ توبکنع ْمٌْکَیِلا » َلَْزنُا  َو  اْنَیِلا  َلِْزنُا  يِذَّلِاب  اّنَمآ  اُولوق  َو  ْمُْهنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َِّالا  ُنسْحَا  یه  یتَّلاـِب  ـَِّالا  ِباـتْکلا 

ام و يادـخ  میراد ، نامیا  امـش  باتک  شیوخ و  باتک  هب  دـیئوگب  اهنآ  هب  دـناهدرک  متـس  نانآ  زا  هک  یناسک  رگم  دـینکن ، هلداـجم  وکین 
رد تسا ، هدرک  هیـصوت  ارادـم  قفر و  هب  ار  ناناملـسم  باتک ، لها  هرابرد  یمارگ  ربمایپ  میتسه ]...  وا  عیطم  ام  تسا و  یکی  امـش  يادـخ 

حوـتف « ) ۀـمایقلا موـی  هجیجح  اـناف  هتقاـط  قوـف  هفلک  ادـهاعم و  ملظ  نم  : » دوـمرف هـک  هدـش  لـقن  یثیدـح  (ص ) یمارگ ربماـیپ  زا  هراـبنیا 
ًاـصخش نم  تمایق ، زور  رد  دـیامن  فیلکت  تقاط ، زا  شیب  وا  هب  اـی  دـنک  متـس  ناناملـسم  ناـمیپ  مه  رب  سک  ره  ( ] رـصم /167 ط  نادلبلا

نیدلا حور  « ) ۀمایقلا موی  هتمـصخ  همـصخ  تنک  نم  همـصخ و  اناف  ایمذ  يذآ  نم  : » دیامرفیم رگید  ياج  رد  و  متـسه .] وا  باسح  فرط 
[. تفرگ مهاوخ  ماقتنا  وا  زا  تمایق  زور  رد  متسه  وا  نمشد  نم  دنک ، تیذا  همذ  لها  هب  سک  ره  ( ] 274/ یمالسالا

؟ درک موکحم  ار  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  تّلع  هچ  هب  کیژلب  هاگداد 

شسرپ

؟ درک موکحم  ار  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  ّتلع  هچ  هب  کیژلب  هاگداد 

خساپ

رد نم  هک  یتدم  دش  یعدمو  درک  تیاکـش  یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  زا  کیژلب  هاگداد  هب  دوب , ناریا  رد  هک  کیژلب  ءهعبت  زا  یـصخش 
ریفـس ناریا  هک  دـعب  درک و  موکحم  ار  ناشیا  کیژلب  هاـگداد  دـنداد . رارق  تّیذا  ملظ و  دروم  ارم  یمـشاه  ياـقآ  روتـسد  هب  مدوب ,  ناریا 
یطبر هدوب و  یضاق  يأر  نیا  درک : راهظا  مالعا و  هتفای  همتاخ  ار  ءهلئسم  زین  کیژلب  تلود  دناوخ , ارف  هجراخ  روما  ترازو  هب  ار  کیژلب 

شودخم يارب  یمالـسا و  يروهمج  هیلع  یغیلبت  لیاسو  زا  یکی  تاماهتا  نیا  هتبلا  درک . یهاوخرذـع  ناریا  زا  درادـن و  کیژلب  تلود  هب 
. دوب هتفرگ  تروص  یللملا  نیب  ءهنحص  رد  ناریا  ءهرهچ  ندرک 

؟ تسیچ دوش  یم  حرطم  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  رشب  قوقح 

شسرپ

؟ تسیچ دوش  یم  حرطم  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  رشب  قوقح 

خساپ

تورث و عفانم ، هرهب ، يانعم  هب  قوقح  تسا  یقوقح  بحاص  یکاخ  هرک  نیا  رد  یگدـنز  تاـیح و  بحاـص  دوجوم  کـی  ناونع  هب  رـشب 
دـش نیودت  رـشب » قوقح   » ناونع تحت  يا  هلاسر  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  تسا . هدش  تباث  صخـش  يارب  هک  ییاه  هدافتـسا  ییاراد و 

قوقح هک  دنتسه  ییاهروشک  سأر  رد  یبرغ  ياهروشک  هنافسأتم  نکیل  تسا . هتشاد  نایب  ار  رشب  قوقح  ییاه  هربت  داوم و  نمـض  رد  هک 
ضقن هب  مهتم  ار  یمالسا  ياهروشک  صوصخب  یقرـش  ییاهروشک  هک  دنک  یم  ءاضتقا  اهنآ  نیغورد  تسایـس  و  دننک . یم  ضقن  ار  رـشب 
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ناسنا و تخاس  هب  هک  یهلا ، ملع  یحو و  عبنم  زا  يریگ  هرهب  اب  مالـسا  هک  یلاح  رد  دنریگب . هرهب  هدولآ  لگ  بآ  زا  ات  دننک  رـشب  قوقح 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب   . ) تساه ناسنا  قوقح  یعقاو  يدانم  دراد ، هطاحا  نانآ  قوقح  یناسنا و  هعماج 

؟ تسیچ دوش  یم  حرطم  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  رشب  قوقح 

شسرپ

؟ تسیچ دوش  یم  حرطم  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  رشب  قوقح 

خساپ

تورث و عفانم ، هرهب ، يانعم  هب  قوقح  تسا  یقوقح  بحاص  یکاخ  هرک  نیا  رد  یگدـنز  تاـیح و  بحاـص  دوجوم  کـی  ناونع  هب  رـشب 
دـش نیودت  رـشب » قوقح   » ناونع تحت  يا  هلاسر  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  تسا . هدش  تباث  صخـش  يارب  هک  ییاه  هدافتـسا  ییاراد و 

قوقح هک  دنتسه  ییاهروشک  سأر  رد  یبرغ  ياهروشک  هنافسأتم  نکیل  تسا . هتشاد  نایب  ار  رشب  قوقح  ییاه  هربت  داوم و  نمـض  رد  هک 
ضقن هب  مهتم  ار  یمالسا  ياهروشک  صوصخب  یقرـش  ییاهروشک  هک  دنک  یم  ءاضتقا  اهنآ  نیغورد  تسایـس  و  دننک . یم  ضقن  ار  رـشب 

ناسنا و تخاس  هب  هک  یهلا ، ملع  یحو و  عبنم  زا  يریگ  هرهب  اب  مالـسا  هک  یلاح  رد  دنریگب . هرهب  هدولآ  لگ  بآ  زا  ات  دننک  رـشب  قوقح 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب   . ) تساه ناسنا  قوقح  یعقاو  يدانم  دراد ، هطاحا  نانآ  قوقح  یناسنا و  هعماج 

؟ تسیچ دوش  یم  حرطم  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  رشب  قوقح 

شسرپ

؟ تسیچ دوش  یم  حرطم  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  رشب  قوقح 

خساپ

تورث و عفانم ، هرهب ، يانعم  هب  قوقح  تسا  یقوقح  بحاص  یکاخ  هرک  نیا  رد  یگدـنز  تاـیح و  بحاـص  دوجوم  کـی  ناونع  هب  رـشب 
دـش نیودت  رـشب » قوقح   » ناونع تحت  يا  هلاسر  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  تسا . هدش  تباث  صخـش  يارب  هک  ییاه  هدافتـسا  ییاراد و 

قوقح هک  دنتسه  ییاهروشک  سأر  رد  یبرغ  ياهروشک  هنافسأتم  نکیل  تسا . هتشاد  نایب  ار  رشب  قوقح  ییاه  هربت  داوم و  نمـض  رد  هک 
ضقن هب  مهتم  ار  یمالسا  ياهروشک  صوصخب  یقرـش  ییاهروشک  هک  دنک  یم  ءاضتقا  اهنآ  نیغورد  تسایـس  و  دننک . یم  ضقن  ار  رـشب 

ناسنا و تخاس  هب  هک  یهلا ، ملع  یحو و  عبنم  زا  يریگ  هرهب  اب  مالـسا  هک  یلاح  رد  دنریگب . هرهب  هدولآ  لگ  بآ  زا  ات  دننک  رـشب  قوقح 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب   . ) تساه ناسنا  قوقح  یعقاو  يدانم  دراد ، هطاحا  نانآ  قوقح  یناسنا و  هعماج 

؟ تسیچ دوش  یم  حرطم  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  رشب  قوقح 

شسرپ

؟ تسیچ دوش  یم  حرطم  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  رشب  قوقح 

خساپ
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تورث و عفانم ، هرهب ، يانعم  هب  قوقح  تسا  یقوقح  بحاص  یکاخ  هرک  نیا  رد  یگدـنز  تاـیح و  بحاـص  دوجوم  کـی  ناونع  هب  رـشب 
دـش نیودت  رـشب » قوقح   » ناونع تحت  يا  هلاسر  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  تسا . هدش  تباث  صخـش  يارب  هک  ییاه  هدافتـسا  ییاراد و 

قوقح هک  دنتسه  ییاهروشک  سأر  رد  یبرغ  ياهروشک  هنافسأتم  نکیل  تسا . هتشاد  نایب  ار  رشب  قوقح  ییاه  هربت  داوم و  نمـض  رد  هک 
ضقن هب  مهتم  ار  یمالسا  ياهروشک  صوصخب  یقرـش  ییاهروشک  هک  دنک  یم  ءاضتقا  اهنآ  نیغورد  تسایـس  و  دننک . یم  ضقن  ار  رـشب 

ناسنا و تخاس  هب  هک  یهلا ، ملع  یحو و  عبنم  زا  يریگ  هرهب  اب  مالـسا  هک  یلاح  رد  دنریگب . هرهب  هدولآ  لگ  بآ  زا  ات  دننک  رـشب  قوقح 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب   . ) تساه ناسنا  قوقح  یعقاو  يدانم  دراد ، هطاحا  نانآ  قوقح  یناسنا و  هعماج 

؟ تسیچ دوش  یم  حرطم  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  رشب  قوقح 

شسرپ

؟ تسیچ دوش  یم  حرطم  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  رشب  قوقح 

خساپ

تورث و عفانم ، هرهب ، يانعم  هب  قوقح  تسا  یقوقح  بحاص  یکاخ  هرک  نیا  رد  یگدـنز  تاـیح و  بحاـص  دوجوم  کـی  ناونع  هب  رـشب 
دـش نیودت  رـشب » قوقح   » ناونع تحت  يا  هلاسر  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  تسا . هدش  تباث  صخـش  يارب  هک  ییاه  هدافتـسا  ییاراد و 

قوقح هک  دنتسه  ییاهروشک  سأر  رد  یبرغ  ياهروشک  هنافسأتم  نکیل  تسا . هتشاد  نایب  ار  رشب  قوقح  ییاه  هربت  داوم و  نمـض  رد  هک 
ضقن هب  مهتم  ار  یمالسا  ياهروشک  صوصخب  یقرـش  ییاهروشک  هک  دنک  یم  ءاضتقا  اهنآ  نیغورد  تسایـس  و  دننک . یم  ضقن  ار  رـشب 

ناسنا و تخاس  هب  هک  یهلا ، ملع  یحو و  عبنم  زا  يریگ  هرهب  اب  مالـسا  هک  یلاح  رد  دنریگب . هرهب  هدولآ  لگ  بآ  زا  ات  دننک  رـشب  قوقح 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب   . ) تساه ناسنا  قوقح  یعقاو  يدانم  دراد ، هطاحا  نانآ  قوقح  یناسنا و  هعماج 

؟ تسیچ دوش  یم  حرطم  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  رشب  قوقح 

شسرپ

؟ تسیچ دوش  یم  حرطم  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  رشب  قوقح 

خساپ

تورث و عفانم ، هرهب ، يانعم  هب  قوقح  تسا  یقوقح  بحاص  یکاخ  هرک  نیا  رد  یگدـنز  تاـیح و  بحاـص  دوجوم  کـی  ناونع  هب  رـشب 
دـش نیودت  رـشب » قوقح   » ناونع تحت  يا  هلاسر  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  تسا . هدش  تباث  صخـش  يارب  هک  ییاه  هدافتـسا  ییاراد و 

قوقح هک  دنتسه  ییاهروشک  سأر  رد  یبرغ  ياهروشک  هنافسأتم  نکیل  تسا . هتشاد  نایب  ار  رشب  قوقح  ییاه  هربت  داوم و  نمـض  رد  هک 
ضقن هب  مهتم  ار  یمالسا  ياهروشک  صوصخب  یقرـش  ییاهروشک  هک  دنک  یم  ءاضتقا  اهنآ  نیغورد  تسایـس  و  دننک . یم  ضقن  ار  رـشب 

ناسنا و تخاس  هب  هک  یهلا ، ملع  یحو و  عبنم  زا  يریگ  هرهب  اب  مالـسا  هک  یلاح  رد  دنریگب . هرهب  هدولآ  لگ  بآ  زا  ات  دننک  رـشب  قوقح 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب   . ) تساه ناسنا  قوقح  یعقاو  يدانم  دراد ، هطاحا  نانآ  قوقح  یناسنا و  هعماج 

؟ تسیچ دوش  یم  حرطم  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  رشب  قوقح 
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شسرپ

؟ تسیچ دوش  یم  حرطم  یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  رشب  قوقح 

خساپ

تورث و عفانم ، هرهب ، يانعم  هب  قوقح  تسا  یقوقح  بحاص  یکاخ  هرک  نیا  رد  یگدـنز  تاـیح و  بحاـص  دوجوم  کـی  ناونع  هب  رـشب 
دـش نیودت  رـشب » قوقح   » ناونع تحت  يا  هلاسر  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  تسا . هدش  تباث  صخـش  يارب  هک  ییاه  هدافتـسا  ییاراد و 

قوقح هک  دنتسه  ییاهروشک  سأر  رد  یبرغ  ياهروشک  هنافسأتم  نکیل  تسا . هتشاد  نایب  ار  رشب  قوقح  ییاه  هربت  داوم و  نمـض  رد  هک 
ضقن هب  مهتم  ار  یمالسا  ياهروشک  صوصخب  یقرـش  ییاهروشک  هک  دنک  یم  ءاضتقا  اهنآ  نیغورد  تسایـس  و  دننک . یم  ضقن  ار  رـشب 

ناسنا و تخاس  هب  هک  یهلا ، ملع  یحو و  عبنم  زا  يریگ  هرهب  اب  مالـسا  هک  یلاح  رد  دنریگب . هرهب  هدولآ  لگ  بآ  زا  ات  دننک  رـشب  قوقح 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب   . ) تساه ناسنا  قوقح  یعقاو  يدانم  دراد ، هطاحا  نانآ  قوقح  یناسنا و  هعماج 

؟ دراد دوجو  هتیدورکا  ریفس  نزیار و  رادراک , ریفس , نیب  یقرف  هچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  هتیدورکا  ریفس  نزیار و  رادراک , ریفس , نیب  یقرف  هچ 

خساپ

ماقم هجردـنیرتالاب و  دراد و  تماقا  رگید  تلود  تختیاپ  رد  تلود  کی  بناج  زا  یگدـنیامن  هب  هک  یـصخش  روداسابمآ :)  ) ریفـس فلا )
هرادا ار  هناخترافـس  ياهراک  راتخم  ریزو  ای  ریفـس  زا  سپ  هناخترافـس  رد  هک  یـسایس  رومأم  رفادژراش :)  ) رادراک ب )  تسا . کیتاملپید 

رد يروشک  ره   ) راشتـسم رواشم  رلـسناک :)  ) نزیار ج )  یلوسنک .) کیتاملپید و  قوقح  ك :  ر .  .) تسا کیتاملپید  ماـقم  نیموسو  دـنک 
هک يریفـس  هتیدورکا : ریفـس  د )  ناـمه ص 52 ) ك :  ر .  (.) دـشاباراد یگنهرف و ...  یماـظن  ياـهینزیار  تسا  نکمم  رگید  ياـهروشک 

تیلاـعف هتیدورکا  ریفـس  ناونع  هب  زین  نآرواـجم  روشک  رد  تسا  میقم  هک  يروشک  رد  دوـخ  عوـبتم  تلود  یـسایس  یگدـنیامن  رب  هوـالع 
J (.} یمومعللملا ص 242 نیب  قوقح  ك :  ر .  . ) تسا میقم  ریفس  دننام  یلوسنک  قوقح  رظن  زا  دنکیم و 

؟  تسین لیبس  یفن  هدعاق  نیا  ایآ  دراد ؟ یلاکشا  یناریاریغ  صوصخب  ناملسم  ریغ  هب  ینامزاس  ای  تکرش  هیارک  ای  شورف  ایآ 

شسرپ

؟  تسین لیبس  یفن  هدعاق  نیا  ایآ  دراد ؟ یلاکشا  یناریاریغ  صوصخب  ناملسم  ریغ  هب  ینامزاس  ای  تکرش  هیارک  ای  شورف  ایآ 

خساپ

يراذگاو نیاهک  یتروص  رد  دراد . دادرارق  تیفیک  نامزاس و  نآ  تیهام  هب  یگتسب  ناناملسم  ریغ  هب  یتکرش  ای  نامزاس  يراذگاو  هلأسم 
هک یتروص  رد  اما  تسینزیاج ، تسا و  هفیرـش  هیآ  فالخ  ددرگ  نیملـسم  رب  یجراـخ  اـی  لـخاد  ناناملـسم  ریغ  هرطیـس  هطلـس و  بجوم 

J .} تسا لاکشا  نودب  دوشنبجوم  ار  ياهطلس  نینچ  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  دادرارق  تیفیک  ای  هدش  راذگاو  نامزاس  تیهام 
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؟ دنک یمن  مادقا  يدشر  ناملس  مکح  يارجا  يارب  یمالسا  يروهمج  تلود  ارچ 

شسرپ

؟ دنک یمن  مادقا  يدشر  ناملس  مکح  يارجا  يارب  یمالسا  يروهمج  تلود  ارچ 

خساپ

نیب سیلپ  طسوتار  وا  دـناوتیم  یللملانیب  ياهدادرارق  قبط  هن  دـنک و  مادـقاوا  دروم  رد  تلود  اـت  تسا ، ناریا  لـخاد  هن  يدـشر  ناـملس 
نکمم یتلود  مادقا  هنیمز  نیا  رد  وتسا  ناملسم  درف  ره  يارب  یمازلا  یعرش و  یمکح  ماما  ترضح  ياوتف  دروآ . ناریا  هب  ریگتسد و  للملا 
يدرف یعرـش  فیلکت  ماجنا  تهج  زا  دنهد ، ماجناهنیمز  نیا  رد  یمادـقا  ره  زین  روشک  یـسایس  هیاپ  دـنلب  تاماقم  رگید  ترابع  هب  تسین .

. یتلود مادقا  هن  تسا 

؟ دنزرف تناضح  همان ؟ هلواقم 

شسرپ

؟ دنزرف تناضح  همان ؟ هلواقم 

خساپ

راک هب  دنراد  هبناج  دنچ  یمسر و  هبنج  هک  يدانسا  يارب  الومعم  هک  تسا  یللملا  نیب  تادهاعم  زا  یعون  « Convention  » همان هلواقم 
عمجم راک و  یللملا  نیب  نامزاس  سنارفنک  دـننام  یللملا  نیب  ياه  ناـمزاس  ناـکرا  طـسوت  هک  هبناـج  دـنچ  تادـهاعم  نینچمه  دور ، یم 

Law-  » ینوناق هب  فورعم  هبناج  دـنچ  تادـهاعم  دـنیوگ . یم  همان  هلواقم  دـسر  یم  بیوصت  هب  یللملا  نیب  يروشک  ییامیپاوه  نامزاس 
همان هلواقم  (، 1899-1907  ) ههال مود  لوا و  ياه  سنارفنک  بوصم  ياه  همان  هلواقم  دـننام  دـنراد . هماـن  هلواـقم  ناونع  زین  « making

خروم اهایرد  قوقح  همان  هلواـقم  و  ( 1961-1963  ) کـیتاملپید قوقح  یلوسنک و  قوقح  1969 و   ) تادـهاعم قوقح  هرابرد  نید  ياه 
رظن زا  تناضح  و  دـشاب . یم  فیلکت  مه  قح و  مه  ردام  ردـپ و  رب  هک  تسا  لافطا  يرادـهگن  یتسرپرـس و  يابهن ؟؟؟؟ تناضح  . 1982

خیرات زا  لاس  ود  ات  رداـم  لـفط  يرادـهاگن  يارب  هدام 1169 ) . ) دـشاب یم  لیذ  حرـشب  یندـم  نوناق  ات 1178  داوم 1168  ربارب  یقوـقح 
متفه لاس  ات  هک  رتخد »  » ثانا لافطا  هب  تبـسن  رگم  تسا  ردـپ  اب  تناضح  تدـم  نیا  ءاـضقنا  زا  سپ  تشاد . دـهاوخ  تیولوا  تدـالو و 
رهوش يرگیدب  ای  دوش  نونج  هب  التبم  تسوا ، اب  لفط  تناضح  هک  یتدم  رد  ردام  رگا  نوناق  قبط  هک  دوب . دـهاوخ  ردام  اب  اهنآ  تناضح 
نوناق هدام 1172  قبط  و  دوب . دهاوخ  تسا  هدنز  هکنآ  اب  لفط  تناضح  نیوبا  زا  یکی  توف  اب  زین  دوب و  دهاوخ  ردپ  اب  تناضح  قح  دنک 

زا یکی  عانتما  تروص  رد  دننک  عانتما  وا  يرادهگن  زا  تساهنآ  هدهعب  لفط  تناضح  هک  یتدم  رد  دـنرادن  قح  نیوبا  زا  کیچیه  یندـم 
يرتسگداد سیئر  ای  اهناتـسداد و  هک   » مومعلا یعدم  ياضاقت  هب  ای  ابرقا و  زا  یکی  ای  میق  ياضاقت  ای  يرگید  ياضاقتب  دـیاب  مکاح  نیوبا 

نکمم مازلا  هکیتروص  رد  دنک . یم  مازلا  تسوا  هدهعب  تناضح  هک  نیوبا  زا  کی  ره  هب  ار  لفط  تناضح  يرادـهگن و  دنـشاب ، رهـش » ره 
مدع رثا  رد  هاگره  یقوقح  نیناوق  ربارب  دوش . یم  نیمأت  ردام  جرخب  دشاب  هدـش  توف  ردـپ  هاگره  ردـپ و  جرخ  اب  تناضح  دـشابن  رثؤم  ای 
رطخ ضرعم  رد  لفط  یقالخا  تیبرت  ای  ینامـسج و  تحـص  تسوا ، تناضح  تحت  لفط  هک  يردام  ای  ردـپ  یقالخا  طاطحنا  ای  تبظاوم 
يارب هک  ار  یمیمـصت  ره  یئاضق  هزوح  سیئر  ياـضاقت  هب  اـی  وا  میق  ياـضاقت  هب  اـی  لـفط  ياـبرقا  ياـضاقت  هب  دـناوت  یم  همکحم  دـشاب ،
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.1 تسا . نیدلاو  زا  کی  ره  یقالخا  طاطحنا  ای  تبظاوم و  مدـع  قیداصم  زا  لیذ  دراوم  اذـل  دـنک . ذاختا  دـنادب ، یـضتقم  لفط  تناضح 
ینوناق یکشزپ  صیخشت  اب  یناور  ياهیرامیب  هب  التبا  اشحف 3 . یقالخا و  داسف  هب  راهتشا  رامق 2 . ردخم و  داوم  لکلا ، هب  روآ  نایز  دایتعا 

حرج برـض و  رارکت  قاچاق ، يرگ و  يدکت  ءاشحف ، داسف و  دننام  یقالخادـض  لغاشم  رد  دورو  هب  وا  رابجا  ای  لفط  زا  هدافتـسا  ءوس  . 4
لاس ود  ات  ینعی  یگراوخریش  تدم  رد  لفط  یتسرپرس  تناضح و  ءاهقف ، تیرثکا  رظن  رب  انب  زین  یعرـش  رظن  زا  و  فراعتم . دح  زا  جراخ 
لفط رگا  لاس  ود  زا  سپ  اما  درادن . ار  وا  نتفرگ  قح  تدم  نیا  رد  ردپ  رسپ و  ای  دشاب  رتخد  هچ  هن و  ای  دهدب  ریش  ار  وا  هچ  تسا  ردام  اب 

ار نز  رگا  یتح  تسوا ، تناضح  هب  قحا  ردام  یگلاستفه  ات  دـشاب  رتخد  رگا  تسا و  رتراوازـس  قحا و  تناضح  يارب  ردـپ  دـشاب  رـسپ 
ماما هلیسولاریرحت  ص 438 -  ج 2 ، لضاف ، هللاتیآ  لئاسملاعماج   ، ) تسا ظوفحم  وا  یتسرپرـس  قح  هدرکن  رهوش  ات  دنـشاب  هداد  قالط 
ردپ هب  دـیاب  ار  اهنآ  دـعب  تسا و  ردام  اب  لاس  تفه  ات  هچب  رتخد  لاس و  ود  ات  هچب  رـسپ  يرادـهگن  تناضح و  ص 556 .) ج 3 ، ینیمخ ،

شردام زا  ار  وا  دناوتیمن  ردپ  هدشن  مامت  رتخد  ای  رـسپ  لاس  ود  ات  س 1045 .) ج 3 ، یناگیاپلگ ، هللاتیآ  لئاسملاعمجم   ، ) دـهد لیوحت 
زا لاـس  تفه  اـت  ار  هچب  هک  تسا  نآ  یلوا  طوحا و  تسا و  رداـم  ردـپ و  كرتـشم  قح  تدـم ) نیا  رد   ) هچب يرادـهگن  اریز  دـنک  ادـج 

يارب لاس  ود  ات  رهظا  رب  انب  رتخد ، ای  دشاب  رسپ  لفط  یتسرپرـس  قح  س 2417 .) یناتسیس ، هللاتیآ  لئاسملاحیضوت   ، ) دنکن ادج  شردام 
اب رـسپ  یتسرپرـس  قح  هک  تسا  نآ  طوحا  لاس  جنپ  نیا  رد  دراد و  یتسرپرـس  قح  مه  ردـپ  لاس  تفه  ات  لاس  ود  زا  دـعب  اما  تسا  ردام 
(. هلأسم 1984 تجهب ، هللاتیآ  لئاسملاحیضوت   ، ) تسا ردپ  نآ  زا  طقف  یتسرپرس ، قح  لاس  تفه  زا  دعب  یلو  تسا  ردام  اب  رتخد  ردپ و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
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	گسترش حقوق انسانها، در اسلام چه اهميتي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چه كساني در اسلام امنيت دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اسلام حقوق زن و مرد را در همة موارد مشابه قرار داده است آيا حقوق زن و مرد مساوي و مشابه باشد بهتر است يا نه فقط مساوي باشد و نه مشابه
	پرسش
	پاسخ

	قرآن كريم حقوق و سياست را داراي چه روابطي ميداند؟
	پرسش
	پاسخ

	براي احقاق حق (مالي به ويژه جاني تضعيف شده چه سوره يا آيات و دعاهايي وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	نهاد هبري
	در مورد چگونگي انتخاب رهبر و وظايف آن توضيح دهيد و كتابي را در اين باره معرّفي نماييد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيت الله منتظري چه عقايدي داشتند و چه اشتباهي كردند كه امام با ايشان مخالفت كردند؟
	پرسش
	پاسخ

	مجازات رهبر چگونه و بر عهده چه كسي است؟
	پرسش
	پاسخ

	1: طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رهبر و ولي فقيه توسط خبرگان رهبري انتخاب ميشود، و مجلس خبرگان ميبايست از صافي شوراي نگهبان عبور كند و شوراي نگهبان را رهبر انتخاب ميكند. اين دور است. براي رهايي از آن چه پاسخي داريد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا انتخاب رهبر توسط خبرگان و تاييد صلاحيت خبرگان توسط شوراي نگهبان مستلزم دور نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در قانون اساسي نامي از مشاورين رهبري برده شده است ؟ لطفا اعضاي آن را معرفي كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	نقش مردم در تعيين رهبر چگونه است آيا درست است كه تعيين رهبري به عهده خبرگان است؟
	پرسش
	پاسخ

	وظايف و اختيارات رهبري چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مسئوليني كه به حرف رهبر گوش نمي دهند عوض نمي شوند؟
	پرسش
	پاسخ

	بودجه نهاد رهبري از كدام ارگان تامين مي شود؟ آيا از ايران خودرو سهمي دريافت مي كند؟ لطفا صريح جواب دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	سلام. لطفا در مورد چرخه زير توضيح دهيد ! شوراي نگهبان مسئوليت نظارت بر تمامي انتخاباتها از جمله انتخابات مجلس خبرگان را دارد.يعني كانديداي مجلس خبرگان بايستي از ابتدا فيلتر شوراي نگهبان بگذرند . مجلس خبرگان نيز كه قدرت عزل و نصب رهبر را دارد. حال نكته اين
	پرسش
	پاسخ

	نظر به اينكه شوراي نگهبان را رهبري تعيين مي نمايند، وشوراي محترم نگهبان، خبرگان رهبري را تأييد مي نمايند و خبرگان، رهبري را تعيين مي كنند، لطفاً حدالمقدور مفصل توضيح فرمائيد دور باطل صورت گرفته يا خير؟ به چه دليل؟
	پرسش
	پاسخ

	1- چرا رهبر مستقيماً نظارت و پيگيري عملكرد مسؤلين كشور را پي گيري نمي كنند ورسيدگي به تخلفات را به دست ديگران مي سپارند؟ منظور آن قاطعيت وهيبت امام خميني(ره) را ندارند.
	پرسش
	پاسخ

	وظايف رهبري چيست و چرا در جامعه عدالت اجرا نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا رهبر مي تواند به رئيس جمهور حكم تنفيذ ندهد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مقام معظم رهبري با ولايت مطلقه اي كه دارد مي تواند مجلس خبرگان را منحل كند؟
	پرسش
	پاسخ

	فرماندهي كل قوا چه وظايفي دارند اين سمت به عهده چه كسي بايد باشد چرا بني صدر مدتي فرماندهي كل قوا را بر عهده داشته اند. مگر قوانين تغيير يافته است.
	پرسش
	پاسخ

	در رابطه با رهبري انقلاب گفته مي شود كه انتخاب ايشان بر اساس قانون اساسي تغيير يافته بوده كه هنوز به تأييد آراي عمومي نرسيده است يعني قانون اساسي اول شرط مرجعيت را داشته باشد ولي در تغيير يافته آن شرط مرجعيت را حذف كرده بودند. ولي اين تغيير به همه پرسي گذ
	پرسش
	پاسخ

	مقام رهبري در يك كشور چه اختياراتي دارد؟ چه كسي بايد آشفتگيها و نابساماني هاي يك كشور را سازماندهي كند؟ پس رهبري اينجا چه كاره است كه ما اين قدر در جامعه خود مشكلات داريم؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد شرط مرجعيت براي رهبري و اينكه در انتخاب رهبر معظم انقلاب اين شرط رعايت نشده، توضيح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا پيشنهاد بازنگري قانون اساسي در انحصار ولايت فقيه است؟
	پرسش
	پاسخ

	رهبر از طرف چه كسي انتخاب شده و چه كساني ميتوانند او را عزل كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا انتخاب رهبر در حكومت اسلامي ايران مستلزم دور نيست؟ زيرا رهبري، اعضاي شوراي نگهبان و آنها كانديداهاي مجلس خبرگان را تأييد ميكنند و آن گاه خبرگان رهبر را انتخاب ميكنند واين دور است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در نظام جمهوري اسلامي با وجود جايگاه رياست جمهوري ولايت فقيه نيز وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	مجلس خبرگان
	ملاك و معيار علمي براي نمايندگان مجلس خبرگان چيست و چقدر بايد درس خوانده باشند؟
	پرسش
	پاسخ

	چـرا نمايندگان مجلس خبرگان , فقط فقيهانند و ديگر متخصصان و انديشه گران بدان مجلس راه ندارند ؟
	پرسش
	پاسخ

	در فقه شيعه , مبناي فقهي كار مجلس خبرگان چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا انتخاب خبرگان براي تعيين رهبر , نوعي ( قرارداد اجتماعي ) است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چه ضرورتي دارد اعضاي خبرگان فقيه باشند ؟
	پرسش
	پاسخ

	چـرا نمايندگان مجلس خبرگان , فقط فقيهانند و ديگر متخصصان و انديشه گران بدان مجلس راه ندارند ؟
	پرسش
	پاسخ

	شرايط اعضاي خبرگان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در قانون اساسي اصلي مبني بر نظارت مجلس خبرگان بر تمام كارهاي رهبري وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است به چه علت و چرا و تا چه حد؟ آيا اين با ولايت مطلقه فقيه سازگار است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا جلسات مجلس خبرگان حداقل مانند شوراي اسلامي مستقيماً براي مردم پخش نمي شود؟ يا حداقل اينكه متن جلسه از طريق روزنامه، صدا وسيما و... به اطلاع عموم نمي رسد؟ (تذكر:در جامعه مسلمين، آحاد مردم بايد از اعمال و احوال مسؤولين نظام مطلع باشند و هم اينكه سيرة ائ
	پرسش
	پاسخ

	وظايف و اختيارات مجلس خبرگان رهبري چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا غير از مجتهدان مجلس خبرگان , ديگر اصناف مي توانند بر عملكرد رهبري نظارت نمايند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مجلس خبرگان رهبري مي تواند ولي فقيه را عزل نمايد؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر نماينده مجلس خبرگان رهبري شرايط نمايندگي را از دست داد آيا هم چنان عضو مجلس است؟
	پرسش
	پاسخ

	ساز و كار نظارت بر رهبري از سوي مجلس خبرگان چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه حقوقي رابطه مجلس خبرگان و رهبري چگونه است؟ آيا به دليل عزل و نصب رهبر از سوي خبرگان، اين مجلس جايگاه رفيعتري ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	در فرض وقوع همزمان عزل رهبري از سوي مجلس خبرگان و انحلال مجلس خبرگان به وسيله رهبر، كدام يك مقدم است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا خبرگان علاوه بر كشف و تعيين ولي فقيه به عنوان رهبر، وظيفه ديگري هم دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه وجودي مجلس خبرگان چيست و به چه علت امام خميني(ره) از سوي خبرگان انتخاب نشدند؟
	پرسش
	پاسخ

	شرايط اعضاي خبرگان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چه ضرورتي دارد اعضاي خبرگان فقيه باشند؟
	پرسش
	پاسخ

	جايگاه مجلس خبرگان چيست؟ و وظايف آن كدام است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اعضاي خبرگان رهبري، بايد فقيه باشند؟
	پرسش
	پاسخ


	مجمع تشخيص مصلحت
	مرز بين مصلحت وحقيقت دين در كجاست؟
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه مجمع تشخيص مصلحت نظام چيست و چرا بايد در رأس همه ارگان ها از جمله مجلس قرار گيرد؟ در حالي كه نماينده هايي كه در مجلس هستند رأي آن ها چون منتخب مردم هستند ارجحيت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه مجمع تشخيص مصلحت نظام چيست و اگر مصوبه اي مخالف با شرع و قانون باشد, مي تواند آن را تاءييد كند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا وظيفه مجمع تشخيص مصلحت نظام آن است كه نزاع بين مجلس و شوراي نگهبان را صرفا با يك راي گيري سياسي حل كند؟ آيا مسائل و مشكلات فني كه به مجمع ارجاع داده مي شود صرفا با راي گيري اعضا باعث مصلحت داري حكم براي نظام مي شود. مگر همه اعضا از تشخيص كافي اسلامي ب
	پرسش
	پاسخ

	چگونگي ايجاد مجمع تشخيص مصلحت و عدم تعارض آن با مجلس شوراي اسلامي را بيان نماييد؟
	پرسش
	پاسخ



	قواي سه گانه
	مجريه
	آيا در قانون اساسي آمده است كه اگر يكي از وزراي كابينه 9ماه مانده به اتمام دوره رياست جمهوري استعفا دهد يا بركنار شود, رئيس جمهور نمي تواند وزير جديدي به مجلس معرفي كند و فقطمي تواند سرپرست براي وزارتخانه انتخاب كند؟
	پرسش
	پاسخ

	لطفا توضيح دهيد كه چرا در گذشته هم نخست وزير داشتيم و هم رئيس جمهور . وظايف هر يك چه بوده است و چگونه انتخاب مي شدند.
	پرسش
	پاسخ


	مقننه
	وجود عدالت و تقوي درنمايندگان چه لزومي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه خود آنها عامل اغتشاشات اخير هستند به جاي اينكه درشهرستانها به سخنراني بپردازند و به فكررفع مشكلات مردم باشند، چه كسي بايد با آنها برخورد كند؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد فراكسيون هاي مجلس (حزب مشاركت-وفاق- اكثريت- اقليت- دوم خرداد- همبستگي كارگزاران - فراكسيون هاي حقوقي و قضايي و ...) و كميسيون هاي آن مانند اصل 90 توضيح دهيد بر چه اساسي شكل مي گيرد قوانين حاكم بر آنها چگونه است و چه وظايف مستقلي دارند.
	پرسش
	پاسخ

	جايگاه قوه مقننه و ملاك بودن رأي نمايندگان مردم -با توجه به اينكه رأي ولي فقيه در تمام شئون جامعه جاري است چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	شوراي نگهبان
	چرا شوراي نگهبان قانون منع شكنجه در زندان ها را در زمان مجلس ششم تأييد نكرد؟
	پرسش
	پاسخ

	در عصر ارتباطات و فناوري اطلاعات چرا شوراي نگهبان از تصويب استفاده از آنتنهاي ماهوارهاي سرباز مي زند؟ آيا ممكن است در مجلس هفتم استفاده از ماهواره تصويب شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شوراي نگهبان قانون منع شكنجه در زندان ها را در زمان مجلس ششم تأييد نكرد؟
	پرسش
	پاسخ

	سؤال 12: در عصر ارتباطات و فناوري اطلاعات چرا شوراي نگهبان از تصويب استفاده از آنتنهاي ماهوارهاي سرباز مي زند؟ آيا ممكن است در مجلس هفتم استفاده از ماهواره تصويب شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شوراي نگهبان دليل رد صلاحيت كانديداها را اعلام نمي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	بخشي از مطالب حجت الاسلام كروبي درباره تاريخچه نظارت استصوابي- سايت جبهه مشاركت- جمعه 22/6/81 – بنقل از كتاب «نظارت استصوابي» منتشره به اهتمام روابطعمومي دفتر تحكيم وحدت: «هدف از اين نوشتار اين است كه در ابتدا به تاريخچه نظارت استصوابي اشاره كنيم و از آن
	پرسش
	پاسخ

	نظارت استصوابي به چه معني است؟ ضرورت آن چيست؟ دليل مخالفت برخي از افراد يا جريانات سياسي با آن چيست؟ آيا در كشورهاي ديگر نيز چنين سيستم نظارتي وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به نظارت استصوابي شوراي نگهبان،. شبهه دور در انتخاب مقام رهبري از طريق مجلس خبرگان رهبري چگونه قابل حل است؟ آيا در كشورهاي ديگر نيز چنين شبهه اي در انتخاب عالي ترين مقام حكومتي وجود دارد يا از اختصاصات جمهوري اسلامي است؟
	پرسش
	پاسخ

	نقش كلي شوراي نگهبان در رابطه با مسايل اجرايي شرعي ـ اجتماعي ـ سياسي چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي، امري اجرايي است، آيا تكفّل آن از سوي شوراي نگهبان، دخالت در قوه مجريه نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه اعضاي شوراي نگهبان -كه احتمالاً خودشان نامزد عضويت در مجلس ΘȘњϘǙƠميباشند صلاحيت خود را تعيين ميكنند؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	برخي ميگويند: نظارت استصوابي شوراي نگهبان در زمان امام و مورد تأييد ايشان نبوده و بعد از رحلت حضرت امام براي حذف جريانات رقيب درست شده است، نظر شما در اين باره چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر حقوقدانان شوراي نگهبان به وسيله قوه قضائيه تعيين شود چه اشكالي دارد ؟راه حل قضيه چيست؟
	پرسش
	پاسخ



	قضائيه
	سازمان بازرسي كل كشور چه وظايف و اختياراتي دارد؟
	پرسش
	پاسخ




	حقوق مدني
	1ـ آيا به اين علت حق ارث مرد بيشتر است كه ديه زن كمتر از مرد است يا غير مسلمان، به طور مثال ديه مرد غير مسلمان با مسلمان يكي نيست اگر علت اين است كه مرد ارث را به خانه و برا ي خانواده مي آورد پس بايد درمورد زنهاي خودسرپرست اين موضوع لحاظ شود و نسبي باشد د
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اينكه حكم شرعي درباره گنج پرداخت خمس و تمليك مابقي است , پس چرا دولت آن را مصادره مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در اسلام حضانت دختر تا هفت سالگي و حضانت پسر تا دو سالگي بر عهده مادر است ؟
	پرسش
	پاسخ

	زني كه شوهرش كارمند بوده فوت كرده مي تواند در حقوق فرزند صغير تصرف بكند و خرج آنها بكند يا بايد حقوق آنها را كنار بگذارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا دختري كه از تحصيل محروم بوده , مي تواند در تقسيم ارث چيز بيشتري مطالبه بكند؟
	پرسش
	پاسخ

	خانه پدري پدرم داشته كه مادر پدرم آن را مي فروشد كه سهم هر يك را مي دهد و سهم پدرم و عمويم و عمه ام مي ماند كه خانه اي در هاشميه 22 مي خرد كه چند سال ايشان و خود ما هم آنجا زندگي مي كرديم و پس از آن كه مادر بزرگم بميرد عمه ام ادعا مي كند كه اين خانه را به
	پرسش
	پاسخ

	چرا حضانت و سرپرستي اطفال به پدر واگذار ميشود، مگر مادر عاطفه ندارد و يا اطفال به مادر و محبتهاي روحي مادر نياز ندارند؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	سرانجام پس از يك سال كه از فروش منزل ما گذشت با صاحبخانه توافق كرديم كه تا زماني كه مشكلمان حل شود در منزل بمانيم و در پشت ورقه قول نامه ذكر شده كه طبق توافق طرفين خانه تحويل داده خواهد شد. آيا صاحب خانه مي تواند هر زمان كه خواست ما را بيرون كند؟
	پرسش
	پاسخ

	در يك اردوي دانشجويي بر اثر يك سانحه كه اشتباه محض بود اينجانب دچار سوختگي شديد از ناحيه دو پا گرديدم كه متعاقب آن يك ماه از درس و دانشگاه به دور ماندم و دچار افت تحصيلي گرديدم علاوه بر آسيب جسمي دچار افسردگي و نگراني در مورد پاهايم شده ام مسؤلين دانشكده
	پرسش
	پاسخ

	حقوق مدني طفل و آنچه در فقه درباره طفل هست مساوي است؟
	پرسش
	پاسخ

	يك طبقه آپارتمان كه 74متر است , خريداري كرده ام كه بر روي آن سه طبقهء ديگر هست كه هر طبقه را خريداري كرده اند و تعداد افراد خانوار آنان بيش تر از ما است . طبق قانون تملك آپارتمان هزينه هاي مشترك براساس متراژ خانه يا تعداد نفرات بايد محاسبه شود, ولي آنان ق
	پرسش
	پاسخ

	كارمند بيمارستان و در عين حال دانشجوي رشتهء رايانه هستم . چند ماهي است ازدواج كرده ام , ولي هنوز عروسي رسمي صورت نگرفته است . والدين خانمم حتّي اجازهء بيرون رفتن با همسرم را به ما نمي دهند. آيابراي برطرف كردن اين مشكل مي توانم به مراجع قانوني مراجعه كنم ؟
	پرسش
	پاسخ

	دو نفر زن و مرد كه سي سال پيش ازدواج كرده اند و اكنون زن درخواست مهريه خود را مي كند, درحالي كه مهريه او مبلغ ناچيزي بوده است , آيا مهريهء او به روز پرداخت مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	ميزان حقوق مرد و زن نسبت به يك ديگر را بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	مدت سه سال است ازدواج كرده ام و يك پسر دارم . شوهرم مرادر روستا همراه با مادر و خواهر و برادرانش مسكن داده است , در حالي كه در حين عقد به او گفتم در روستا زندگي نمي كنم . اكنون دو ماه است به خانهء پدرم آمده ام و اواز من شكايت كرده است . خواسته هاي من بي ج
	پرسش
	پاسخ

	آيا بعد از طلاق شوهر مي تواند مخارجي را كه در دوران نامزدي به همسرش داده است مطالبه كند
	پرسش
	پاسخ

	شركت سهامي بودن قطار خلاف قانون اساسي نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	در چه صورت وكيل مي تواند از موكل اجرت دريافت كند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ازدواج موقت نيازي به مراجعه به محضر دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر در مدت ازدواج موقت زن حامله شود آيا فرزندي كه بعدا به دنيا مي آيد متعلق به پدر است و مسئوليتي بر عهده اوست
	پرسش
	پاسخ

	فرق وضع يد و خلع يد چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	قانون مدني چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر زن يا مرد از وظايف خويش در زندگي شانه خالي كرد از نظر جزايي و حقوقي چه كيفري دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر مرد مدتي از دادن نفقه به زن خودداري نمايد و زن به دادگاه شكايت نمايد چه حكمي صادر خواهد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	در صورتي كه زن ناشزه باشد و مرد به دادگاه رجوع كند دادگاه چه حكمي صادر مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر مرد و زن هر دو از وظايف زناشوئي امتناع كنند دادگاه چه حكمي صادر مي كند
	پرسش
	پاسخ

	آيا ازدواج موقت از نظر قانوني آزاد است ؟
	پرسش
	پاسخ

	همسرم كه چند سال است او را نامزدكرده ام در دانشگاه يكي از شهرستان هاي دور قبول شده و اصراردارد كه به تحصيل ادامه دهد آيا از نظر شرع و قانون چنين حقي دارد
	پرسش
	پاسخ

	آيا از نظر قانون مرد مي تواند بدون رضايت همسرش همسر دوم اختيار كند؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر در جايي قسمتي از اموال يك شخص به ناحق مصادره شد او مي تواند تقاص نمايد؟
	پرسش
	پاسخ

	بعد از واگذاري يك قطعه زمين از سوي هيئت هفت نفره , مالك آن مدعي زمين است , وظيفه ما چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	مال صغير را چگونه مي توان در شركتي سرمايه گذاري كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	از نظر حقوقي در اطاعت از پدر و مادر كدام يك مقدمند؟
	پرسش
	پاسخ

	وضعيت حقوقي (ارث , حضانت ) فرزندان متولد شده از عمل تلقيح چگونه است ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه برده داري و مشروعيت آن در اسلام چيست؟ چرا اسلام كه دين آزادي و رهائي بخش است برده داري را به طور كلي لغو نكرده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا حضانت و سرپرستي اطفال به پدر واگذار مي شود، مگر مادر عاطفه ندارد و يا اطفال به مادر و محبت هاي روحي مادر نياز ندارند؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اينكه مادرم فروشنده منزل بوده و در شرايط نابسامان روحي اقدام به اين كار كرده آيا او مي تواند حق ضايع شده خود را به خاطر تاخير خريدار در پرداخت پول منزل بگيرد ؟زيرا آنها طبق قرارداد قولنامه اوليه عمل نكردند و از نبود پدرم سوء استفاده نمودند زيرا
	پرسش
	پاسخ

	آيا من كه جزء شاهدين اين معامله بودم و بنگاه هم به اجبار قرارداد اجاره منزل را بنام من تنظيم نموده مي توانم براي مادرم شهادت دهم ؟و حتي از بنگاه و خريدار شكايت كنم كه سر مادرم را كلاه گذاشتند؟
	پرسش
	پاسخ

	ديگر بچه هاي مادرم كه صغير مي باشند مي توانند ادعايي داشته باشند مبني بر اينكه مادرشان مورد اجحاف و ضرر و زيان قرار گرفته و حق فرزندان او ضايع شده و به دلايل نبود پدر و بودن پدر در زندان و نداشتن روحيه مناسب بدون اطلاع فرزندان اقدام به فروش منزل كرده است
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اينكه بنگاه داراي پروانه كسب نمي باشد آيا اين معامله صحيح بوده است و آيا ما مي توانيم آن را در دادخواست بنويسيم ؟در ضمن شاهدين معامله بنده و مادرم و خريدار و بنگاه دار بوده است و آيا بنگاه مي تواند از ما دفاع كند و طرف ما را بگيرد لازم به ذكر ا
	پرسش
	پاسخ

	مسائل حقوقي نفقه در اسلام را بيان كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	سوالي كه دارم اينه كه حق طلاق چه اختيارات و امتيازاتي به زنان ميده و ايا امكان اين هست كه مشروط حق طلاق داده بشه به فرض اينكه اگر زن طلا ق خواست از مهريه چشم پوشي كنه؟
	پرسش
	پاسخ

	با احترام ، بسيار ساسگزارم از اينكه اينجانب را راهنمايي فرماييد . اينجانب مدرس دانشگاه مي باشم . دو سالي است كه ازدواج كرده و تا كنون هم فرزندي ندارم . متاسفانه از روز اول زندگي تاكنون يك مشكل اساسي داشته و اينكه متاسفانه خانم اينجانب كه شاغل هم مي باشد ص
	پرسش
	پاسخ

	با سلام ، درصورتي كه مرد نتواند به منظور طلاق مهريه زن را نقدا بپردازد تكليف چيست ؟ آيا پرداخت به اقساط موضوعيت دارد؟ چگونه دادگاه حكم مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	1ـ با توجه به آن آيه قرآن كه خداوند فرموده است انسانها با هم برابرند و برتري بر هم ندارند پس به چه علت در اسلام حق طلاق با مرد قرار داده شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	2ـ چرا حق ارث مرد دو برابر زن قرار داده شده؟
	پرسش
	پاسخ

	1ـ آيا به اين علت حق ارث مرد بيشتر است كه ديه زن كمتر از مرد است يا غير مسلمان، به طور مثال ديه مرد غير مسلمان با مسلمان يكي نيست اگر علت اين است كه مرد ارث را به خانه و برا ي خانواده مي آورد پس بايد درمورد زنهاي خودسرپرست اين موضوع لحاظ شود و نسبي باشد د
	پرسش
	پاسخ

	1ـ با توجه به آن آيه قرآن كه خداوند فرموده است انسانها با هم برابرند و برتري بر هم ندارند پس به چه علت در اسلام حق طلاق با مرد قرار داده شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	2ـ چرا حق ارث مرد دو برابر زن قرار داده شده؟
	پرسش
	پاسخ

	سه برادر هستند كه پدرشان را كسي كشته است. برادر اوّل ميگويد: «او را ميبخشم و از خونش ميگذرم و خونبها ميخواهم.» برادر دوم ميگويد: «خونبهاي پدرم را ميخواهم.» برادر سوم ميگويد: «قاتل بايد قصاص شود.» اين مسئله حقوقي را چگونه ميتوان حلّ كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا تقسيم ارث دختران و پسران با عدالت منافات ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	دين اسلام براي زن و مرد حقوق مساوي در نظر گرفته است امّا در مبحث ارث، چرا زن نصف مرد سهم مي برد و يا در بحث شهادت شهود چرا شهادت دو زن عادل به اندازة شهادت يك مرد عادل ارزش دارد؟ توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا اجرا نشدن بعضي از احكام اسلامي مانند حكم مفسد في الارض به خاطر ترس از حقوق بشر سازمان ملل ميباشد؟
	پرسش
	پاسخ

	حق پدر و مادر بر فرزندان و بالعكس بر چه اساسي است؟ آيا چنين حقوقي را ميتوان حقالناس حساب كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا قانون منع حجاب در فرانسه با قانون اساسي آن هماهنگ است؟
	پرسش
	پاسخ

	روايت شده كه زني نزد رسول اكرم(ص) آمد و اظهار داشت: از همسرم جدا شده ام و او قصد دارد فرزندم را از من جدا كند، پيامبر(ص) با اشاره به اين كه مادر زحمت حمل فرزند و زايمان و شيردادن را متحمّل مي شود، فرمود: حضانت فرزند از آن مادر است تا زماني كه ازدواج مجدد
	پرسش
	پاسخ

	سن قانوني ازدواج چقدر است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا سنّي كه براي ازدواج دختران گذاشته اند كافي است؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اين كه در اسلام ازدواج موقت دختر مشكلي ندارد، ولي قانون جمهوري اسلامي آن را منع كرده است، چرا؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اين كه در اسلام ازدواج موقت دختر باكره مشكلي ندارد، چرا جمهوري اسلامي آن را منع كرده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با توجه به اينكه شرع ازدواج دختر را به طور موقت بلامانع دانسته قانون جمهوري اسلامي ايران آن را ممنوع اعلام كرده است؟(پ)
	پرسش
	پاسخ

	سن قانوني ازدواج چقدر است؟
	پرسش
	پاسخ

	مشكل مهريه با كاهش ارزش پول چگونه برطرف ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ديه مرد دو برابر ديه زن است؟
	پرسش
	پاسخ

	فرق دو مفهوم ((حق)) و ((ملك)) چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر كسي با وجود وارث ديگر، در زميني زراعتي ارثي كار كند، مالك آن مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي توان اعتقاد داشت كه شيوه كنوني بانكداري ما واقعاً اسلامي است؟ مثلادرمورد انواع قراردادها ، قرارداد مضاربه مي باشد كه همانطور كه مي دانيد دوطرف بايد درسود وزيان شريك باشند درحالي كه بانك دراين نوع عقود فقط سود خودرا ( كه آنهم تعيين شده وخالي ازاشكال
	پرسش
	پاسخ

	همسري بسيار بد برخورد از نظر رفتار و كردار اسلامي نسبت به من و فرزندان خودش و خودم دارم در حدي كه دو فرزند قبلي من چندين بار بدون اطلاع من اقدام به خودكشي كردند ولي خداوندمنان صلاح در زنده نگهداشتنشان داشت. از نظر شرعي به عنوان تشويقات مالي، زيارتي و مجا
	پرسش
	پاسخ

	هبه به چه معناست و چند نوع است؟
	پرسش
	پاسخ

	چه فرقي بين اشخاص حقيقي و حقوقي وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا والدين مي توانند تنها به يكي از فرزندان خود ارث بدهند وآيا اين كار گناهي ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از نفقه واجب زن بر همسر چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ازدواج موقت به قشر خاصي اختصاص دارد؟ اگر مراكزي در اين زمينه وجود دارد, معرفي كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	علي رغم اين كه ازدواج موقت بسيار آسان مي باشد,چرا اگر پسر و دختري صيغه را جاري كردند مسئولين قضايي آن را نمي پذيرند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در اسلام مرد مي تواند زن را بلاتكليف رها نموده و در برابر طلاق از او وجهي مطالبه نمايد؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد حبس زن زناكار در منزل در آيه 14 سوره نساء توضيح دهيد
	پرسش
	پاسخ


	حقوق جزا
	چرا مي گويند: جنايتكار به صحنهء جنايت بر مي گردد؟
	پرسش
	پاسخ

	سال گذشته پدرم مرتكب قتل خطايي شد و به شش ميليون تومان ديه محكوم گرديد و روانهء زندان شد و سپس با ضمانت آزاد شد. مدتي بعد در اثر نشت گاز فوت كرد. بعد از مراسم چهلم , خانوادهء مقتول ما را زيرفشار قرار دادند كه بايد دخترتان را به ما بدهيد تا سند پدرتان را آ
	پرسش
	پاسخ

	مجازات چشم چراني و استمناء چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	در كتاب تاريخ طبري آمده كه :. چراراويان اسلام و مسلمان كلمهء مرتّد را به هر دو دسته اطلاق كرده اند؟ آيا از نظر فقهي امروزه هم اين دو دسته مرتّدهستند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا حد مرتد در قرآن آمده است؟ پرسش
	پاسخ

	مرتد فطري و ملي يعني چه؟ و حكم هر كدام چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در اسلام براي مرتد سختگيري شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا حد شراب خوار در قرآن آمده است؟ حد شراب خوار چقدر است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا حد لواط در قرآن آمده است؟ حد لواط چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا حد مساحقه در قرآن آمده است؟ حد مساحقه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا حد قيادت در قرآن آمده است؟ حد قيادت چقدر است؟ پرسش
	پاسخ

	با توجه به اينكه در تعزيرات، نوع و ميزان تعزير به نظر قاضي بستگي دارد، آيا راه حلي وجود دارد كه از احكام گوناگون براي جرم واحد جلوگيري كند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا تعزير منحصر به شلاق است؟
	پرسش
	پاسخ

	معناي تخيير حاكم در تعزيرات چيست؟ پرسش
	پاسخ

	تاريخ پيدايش زندان در اسلام، چه زماني است؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة وجود زندان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	زندان ايذايي و مجازاتي چه نوع زنداني است؟
	پرسش
	پاسخ

	زندان اصلاحي چه نوع زنداني است؟
	پرسش
	پاسخ

	زندان احتياطي چه نوع زنداني است؟
	پرسش
	پاسخ

	زندان استحقاقي چه نوع زنداني است؟
	پرسش
	پاسخ

	زندان حفاظتي چه نوع زنداني است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا حكم زندان در قرآن آمده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در روايات اسلامي موارد زندان وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاه روايات اسلامي نسبت به حقوق زندانيان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	ابو يوسف در حمايت از زندانيان، چه طرحي به هارون الرشيد ارائه كرد؟ پرسش
	پاسخ

	تاريخ پيدايش زندان در اسلام، چه زماني است؟ پرسش
	پاسخ

	زندان ايذايي و مجازاتي چه نوع زنداني است؟ پرسش
	پاسخ

	زندان اصلاحي چه نوع زنداني است؟ پرسش
	پاسخ

	زندان احتياطي چه نوع زنداني است؟ پرسش
	پاسخ

	زندان تأديبي چه زنداني است؟ پرسش
	پاسخ

	زندان سياسي چه نوع زنداني است؟ پرسش
	پاسخ

	زندان حفاظتي چه نوع زنداني است؟ پرسش
	پاسخ

	فلسفة حدود و تعزيرات در اسلام چيست؟ پرسش
	پاسخ

	معناي حدود و تعزير چيست؟ پرسش
	پاسخ

	كدام يك از حدود در قرآن آمده است؟ پرسش
	پاسخ

	آيا حد مرتد در قرآن آمده است؟ پرسش
	پاسخ

	با توجه به اينكه در تعزيرات، نوع و ميزان تعزير به نظر قاضي بستگي دارد، آيا راه حلي وجود دارد كه از احكام گوناگون براي جرم واحد جلوگيري كند؟ پرسش
	پاسخ

	آيا تعزير منحصر به شلاق است؟ پرسش
	پاسخ

	معناي تخيير حاكم در تعزيرات چيست؟ پرسش
	پاسخ

	فلسفة وجود زندان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	زندان ايذايي و مجازاتي چه نوع زنداني است؟
	پرسش
	پاسخ

	زندان اصلاحي چه نوع زنداني است؟
	پرسش
	پاسخ

	زندان احتياطي چه نوع زنداني است؟
	پرسش
	پاسخ

	زندان استحقاقي چه نوع زنداني است؟
	پرسش
	پاسخ

	زندان حفاظتي چه نوع زنداني است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا حكم زندان در قرآن آمده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در روايات اسلامي موارد زندان وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاه روايات اسلامي نسبت به حقوق زندانيان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ديه بر عاقله، معلول ساختار زندگي قبيله اي عصر پيامبر نبوده است؟ و اكنون كه كيفيت زندگي دگرگون شده، آيا اين حكم به قوت خود باقي است؟
	پرسش
	پاسخ

	سه برادر هستند كه پدرشان را كسي كشته است. برادر اوّل مي گويد: «او را مي بخشم و از خونش مي گذرم و خونبها مي خواهم.» برادر دوم مي گويد: «خونبهاي پدرم را مي خواهم.» برادر سوم مي گويد: «قاتل بايد قصاص شود.» اين مسئله حقوقي را چگونه مي توان حلّ كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	حكم كسي كه چند نفر را كشته و بعد از اينكه توبه نموده شهيد شود چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	ديه كامل چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	سه برادر هستند كه پدرشان را كسي كشته است. برادر اوّل مي گويد: «او را مي بخشم و از خونش مي گذرم و خونبها مي خواهم.» برادر دوم مي گويد: «خونبهاي پدرم را مي خواهم.» برادر سوم مي گويد: «قاتل بايد قصاص شود.» اين مسئله حقوقي را چگونه مي توان حلّ كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	سه برادر هستند كه پدرشان را كسي كشته است. برادر اوّل مي گويد: «او را مي بخشم و از خونش مي گذرم و خونبها مي خواهم.» برادر دوم مي گويد: «خونبهاي پدرم را مي خواهم.» برادر سوم مي گويد: «قاتل بايد قصاص شود.» اين مسئله حقوقي را چگونه مي توان حلّ كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر دزدي براي دزدي وارد خانه اي شود و صاحب خانه براي دفاع از مال و ناموس خود او را عمد يا غير عمد بكشد. حكم اسلام در مورد قاتل چيست؟ آيا او را به قصاص محكوم مي كنند؟ و چرا در جامعه امروزي فرد توسط قوة قضائيه به قصاص يا ديه محكوم مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در صورتي كه مسلماني به هر دليلي دين ديگري غير از اسلام انتخاب بكند، در اين صورت حكم كافر را دارد و به طور كلي آيا همه غير مسلمانان كافر هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	حكم اسلام را دربارة مرتدان و كساني كه پيامبر6 و معصومين را دشنام دهند بيان كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر اسلام و قرآن كريم در مورد اعدام چيست اعدام در اسلام چگونه معرفي شده است
	پرسش
	پاسخ

	خداوند در مورد اعدام چه نظري دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به آيات سورة بقره كه قصاص انسان آزاد را در مقابل آزاد و برده را در مقابل برده بيان فرمود، آيا اين نوعي بيعدالتي و بيارزش شمردن جوهره انساني نيست
	پرسش
	پاسخ

	آيا پرداخت ديه در قتل "خطايي محض از سوي "عاقله جاني با توجه به اين كه گاهي عاقله جاني را هيچ نديدهاند و خود جاني توان پرداخت ديه را دارد، با عدالت و قوانين عقلا سازگار است
	پرسش
	پاسخ

	حكم مرتد چيست وظيفه ما در برابر كسي كه به صراحت به قرآن پيامبر و ائمه اطهار دشنام ميدهند چيست آيا كشتن وي با اين كه در عرف ارتدادش ثابت نيست بر ما واجب است
	پرسش
	پاسخ

	چه آياتي در قرآن كريم دربارة حقوق جزايي وجود دارد؟ و منابعي را در اين مورد معرفي نماييد؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر فقير و يا ثروتمندي مثل هم دزدي كنند آيا براي هر دو يك مجازات در نظر گرفته مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در جمهوري اسلامي حكم قطع دست دزد اجرا نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	خانواده اي كه كودكشان را تنبيه بدني كرده اند و موجب سرخي و كبودي بدنش شده آيا بايد ديه بدهند و آيا خداوند آنها را خواهد بخشيد؟
	پرسش
	پاسخ

	نوجواني اظهار مي كند با فريب و تهديد به قتل , به عمل لواط تن داده است از نظر اسلام چه كسي گناه كار است ؟ آيا اجازه دارد به ناموسش تجاوز يا او را بكشد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در اسلام بعضي رفتارها با كنيزان و غلامان با تساوي حقوق انساني سازگار است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بعضي از حدود مثل حد سرقت در محاكم قضايي اجرا نمي شود
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي توان افرادي كه مهدور الدم هستند بدون مراجعه به دادگاه آنها را به به قتل رساند؟
	پرسش
	پاسخ

	اكراه در قتل مجوز آن نيست و رافع مسووليت از مباشر نيست , علت چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا همه گناهان كبيره داراي حد شرعي است ؟
	پرسش
	پاسخ

	قطع دست سارق چه شرايطي دارد كه برخي جاها مي شود برخي جاها نمي شود?
	پرسش
	پاسخ

	آيا در زمان پيامبر ديه مسلمان با غيرمسلمان (مثلا مسيحي يا يهودي) يكي بود؟
	پرسش
	پاسخ

	در كتاب «قضاوتهاي حضرت علي بن ابيطالب» تأليف سيد اسماعيل رسول زاده، انتشارات دهقان، قسمت پنجم، بند 126 (قاتل و مقتولي) بعد از بيان داستان به توضيح اين نكته مي پردازد كه چون قاتل اصلي جان قاتل ظاهري را نجات داده، قصاص نمي شود و ديه مقتول نيز از بيت المال پ
	پرسش
	پاسخ

	چرا حدود قضايي اسلام توسط قوه قضائيه ما اجرا نمي شود.
	پرسش
	پاسخ

	در احكام حقوقي اگر پدري فرزند خود را بكشد ،حق قصاص براي او نيست ،در حاليكه اگر فرزند پدر خود را بكشد قصاص مي شود .آيا اين امر تبعيض و يك جانبه گرايي نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	يكي از موضوعاتي كه امروزه در جامعه مطرح مي باشد بحث افزايش ديه به ميزان يك سوم ديه معمولي در ماههاي حرام مي باشد با توجه به اينكه اين قانون ،قانون صدر اسلام بوده و به منظور برقراري امنيت در ماههاي حرام به خاطر اداي فريضه حج و نيز حفظ حرمت اين ماهها بوده ك
	پرسش
	پاسخ

	مجازات مرتد به عهده كيست؟
	پرسش
	پاسخ

	در رابطه با ماده 268 قانون مجازات اسلامي كه عفو جاني قبل از مرگ توسط مجني عليه را عامل سقوط قصاص مي داند و در اين حالت اولياي دم مقتول، ديگر نمي توانند مطالبه قصاص كنند.اين سؤال مطرح است كه آيا ديه هم ساقط مي شود يا اينكه اولياي دم حق مطالبه ديه را دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا قاضي در جرائمي مانند زنا كه در فقه ادله اثبات آن احصا شده (اقرار و شهادت) مي تواند با استناد به علوم و معاينات پزشكي حكم صادر كند يا خير و فقط بايد به ادله احصا شده اكتفا كند.
	پرسش
	پاسخ

	چرا زني كه همسرش به قتل رسيده حق قصاص ندارد.
	پرسش
	پاسخ

	چند ماه پيش در يكي از نقاط شهرمان زني در اثر ضربات چاقوي همسرش به قتل ميرسيد. بعد از اينكه مرد مقصر شناخته شد، حكم اعدام و قصاص او بدان مشروط گرديد كه خانواده مقتول نصف ديه را بپردازند. اين امر بدان معنا است كه طبق احكام قرآن و اسلام ديه زن نصف ديه مرد
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به آيه لا اكراه في الدين چرا مرتد را اعدام مي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه انسان هنگام ديدن زن و مردي در حال زنا چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	يكي از مسائلي كه مورد انتقاد قرار گرفته، قصاص مشروط مرد در قبال قتل زن است. سؤال اين است كه چرا اگر مردي، زني را به قتل رساند، اولياي مقتول بايد مازاد ديه را بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص نمايند؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	آيا در اِعمال مجازات از ديدگاه نظام قضايي اسلام تعليق و يا تأخير مجازات وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا زنان مشمول حكم اعدام و قصاص نفس نميشوند؟
	پرسش
	پاسخ

	متأسفانه در مدت 20 سال اخير در مورد اعدام قاچاقچيان دو نوع برخورد مشاهده ميشود، يك زمان تعدادي را ب خاطر مقداري مواد مخدر اعدام ميكردند، ولي الان مواد مخدر بيشتري را از افراد ميگيرند، ولي اعدام نميكنند. اگر ان حكم اسلامي و قانون بود پس چرا حالا اجرا ن
	پرسش
	پاسخ

	چرا در بعضي از دادگاهها افراد را قبل از اثبات جرم زنداني و محكوم ميكنند؟
	پرسش
	پاسخ

	اينجانب عضو پايگاه مقاومت بسيج در سال 79 در درگيري با اراذل و اوباش گوش يكي از آن ها را گاز گرفتم تا خودم را از دست آن ها نجات دهم ولي اين منجر به قطع حدود نود درصد از لاله گوش چپ وي شد. مدت كوتاهي به خاطر عاجز بودن از توديع وثيقه به زندان رفتم و بعد از
	پرسش
	پاسخ

	چرا اعدام افراد را قبل از اذان صبح اجرا ميكنند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا چاقوكشي با شوخي و خنده جرم محسوب ميشود، با جدّي چطور؟ قاضي چگونه برخورد ميكند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين مجازات ها از منبع اسلامي (ائمه و آيات دريافت شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	تعريف جامع و مانع جرم از نظر حقوقي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در قانون اگر مردي به علت ناموسي خواهر يا همسر خود را بكشد و بعد متوجه شود كه جريان را به اشتباه متوجه شده است، در مورد هيچ گونه تصميم يا قضاوتي صورت نمي گيرد و مرد قاتل به حساب نمي آيد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا حدود الهي در ايران تعطيل شده است و به جاي آن جريمه مي گيرند؟
	پرسش
	پاسخ

	با نام صيغه همه نوع فساد در جامعه رخ مي دهد و اگر كسي در دادگاه جمله صيغه را بلد نباشد، سنگسار مي شود و اگر باشد تبرئه مي شود. آيا صيغه معيار مناسبي براي سنجش باطن افراد است؟
	پرسش
	پاسخ

	تعريف جامع و مانع "جُرم" چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	تعريف جامع و مانع "جُرم" چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	حكم قصاص قتل خلاف وجدان و شعور اجتماعي و علمي است . زيرا با قتل نفر اول يك فرد از جامعه كم مي شود و با قصاص قاتل او فردي ديگر . ديـگـر ايـنـكه قصاص از قسوت قلب و انتقام جويي است و اين صفات رذيله نبايد در جامعه ترويج شوند . بـرخـي نـيـزمـي گويند منظور از
	پرسش
	پاسخ

	مجازات بر چند گونه و هر يك مخصوص چه چيزي است؟
	پرسش
	پاسخ

	مجازات بر چند گونه و هر يك مخصوص چه چيزي است؟
	پرسش
	پاسخ

	مجازاتهايي كه بر طبق قوانين قرار دادي انجام ميشود، چه فايدههايي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	مجازاتهايي كه بر طبق قوانين قرار دادي انجام ميشود، چه فايدههايي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا تربيت مجرم، جاي مجازات او را ميگيرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا وضع مجازات براي جوامع بشري لازم است و هيچ چيز جاي آن را نميگيرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا وضع مجازات براي جوامع بشري لازم است و هيچ چيز جاي آن را نميگيرد؟
	پرسش
	پاسخ

	معناي حدود و تعزير چيست؟ پرسش
	پاسخ

	كدام يك از حدود در قرآن آمده است؟ پرسش
	پاسخ

	چرا در ايران دست دزد قطع نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	حكم اعدام افراد تحت الشمول ساب النبي و مرتد را چه كسي مي تواند اجرا كند؟
	پرسش
	پاسخ

	لطفاً در مورد آية "ولكم في القصاص حيات توضيح دهيد و بفرماييد چگونه در قصاص حيات است در صورتي كه فردي از بين ميرود؟ جايگاه قصاص در قوانين كيفري و شبهاتي كه پيرامون آن وجود دارد چيست
	پرسش
	پاسخ


	فلسفه و مباني حقوق
	اگر مردم يك كشور آن قدر از نظر سطح علمي، اقتصادي، اجتماعي، اعتقادي و سياسي و... بالا باشند (مدينه فاضله) كه هيچ كس گناه و تخلف انجام ندهد، دادگاه قوانين جزايي اسلام و مجازات چه معنا و مفهومي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	فرق ميان قوانين بشري و قوانين الهي از نظر روح عمل، چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	شرايط قانونگذار از نظر اسلام چگونه است و از نظر قرآن اين شرايط در چه كسي وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر در نظام الهي، قانون گذاري، جز خدا و قانوني جز قانون او وجود ندارد پس نقش مجتهدان و فقيهان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	در خصوص فلسفه حقوق جزا و مجازاتها و حقوق جزاي عمومي و حقوق جزاي اختصاصي و جرمشناسي و آيين دادرسي كيفري و قضاي اسلامي و ديدگاه اسلام در اين خصوص توضيح دهيد و منابعي را معرفي نماييد.
	پرسش
	پاسخ

	قاعدة مرور زمان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	ضمانت اجرائي قوانين از نظر قرآن و دنياي امروز چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	ضمانت اجرائي قوانين از نظر قرآن و دنياي امروز چگونه است؟ پرسش
	پاسخ

	چه شخصي صلاحيت و شرايط قانونگذاري جامعه بشري را دارا ميباشد؟
	پرسش
	پاسخ

	ضمانت اجرايي قوانين اسلامي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	«پاداش» چه نقشي در ارتباط با قوانين اسلامي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	ويژگيهاي قوانين اسلامي چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	ضمانت اجرايي قوانين اسلامي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	ويژگيهاي قوانين اسلامي چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	ضمانت اجرايي قوانين اسلامي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چه شخصي صلاحيت و شرايط قانونگذاري جامعه بشري را دارا ميباشد؟
	پرسش
	پاسخ

	شرايط قانونگذار از نظر اسلام چگونه است و از نظر قرآن اين شرايط در چه كسي وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	«پاداش» چه نقشي در ارتباط با قوانين اسلامي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	فرق اساسي مفاهيم ((حقوق))و((قانون)) چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	حق چيست آن را تعريف نماييد.
	پرسش
	پاسخ

	حق چه لوازميدارد؟
	پرسش
	پاسخ

	حق و تكليف چه رابطه اي باهم دارند و اين شامل تكليف به معناي شرعي هم ميشود يا خير؟
	پرسش
	پاسخ

	خاستگاه حق از ديدگاه اسلام چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	حق چگونه انتزاع و از چه راههايي اثبات ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	ضرورت وجود حقوق و قواعد حقوقي در جامعه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	حقوق داراي چند قسمند و موضوع هر كدام چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	مباني حقوق يعني چه و شامل چه احكاميميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	منشأ اعتبار قانون چيست انظار متفاوت در اين بحث و نظر صحيح را بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	خاستگاه مشروعيت قانون در سه تلقي معروف چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه اسلاميحقوق بر چند قسم است و مرجع قانونگذاري در هر يك كجاست؟
	پرسش
	پاسخ

	اساساً چه التزاميدارد كه انسان قانوني را معتبر بشماردو به آن عمل كند؟
	پرسش
	پاسخ

	آن نظامهاي حقوقي كه داراي پشتوانه حقيقي نيستند و سازندگان آنها بر اين باورند كه قوام احكام و مقررات حقوقي به قرار داد و اعتبار است حق دارند از مفاهيم اعتباري سود جويند ولي ما كه در نظام حقوقي الهي خود همه احكام و مقررات حقوقي را مبتني بر واقعيات ميدانيم
	پرسش
	پاسخ

	از سويي در حقوق ديني حكم فقط از آن خداست و از سوي ديگر عقل هم يكي از منابع حقوق شمرده شده است. اين دو چگونه قابل جمع اند؟
	پرسش
	پاسخ

	چه لزوميبر وضع مقررات و احكام توسط مقاميبرتر وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	قوانيني كه در قرآن بيان شده داراي چه ويژگي اي هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	معصومين(ع) چند قسم قانونگذاري دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	شرايط اساسي قانونگذار در عصر غيبت چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	به چه دليلي وضع قانون فقط در انحصار خϘǙʠمتعال باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	در اسلام و اديان آسماني كه حق قانونگذاري از آن خداي متعال است چگونه جايي براي قانونگذاري غير باقي ميماند؟
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاههاي مختلف در مورد حق را بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاههاي مختلف در مورد حق را بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	علّت اين كه فساد سراسر كشورهاي اسلامي را گرفته است چيست آيا علّت اين نيست كه دين ضامن اجرايي ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	حق چه مفهومي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	حق چه مفهومي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا علم فقه موجود قادر به جواب دادن به جميع مسائل حقوقي جديد است؟
	پرسش
	پاسخ

	حق چيست آيا ميتوان گفت خواستههاي شرعي و قانوني مردم همان حق است يا حقي كه در قرآن و نهجالبلاغه آورده شده حق ميباشد، پس اگر بگوييم حق بدون شناخت علي مفهومي ندارد، همانطور كه خداشناسي بدون عليشناسي معنايي ندارد، درست هست و يا حق مقولهاي است
	پرسش
	پاسخ

	الف ـ برخي قوانين اسلام مانند قصاص شلاق ارث در جهان امروز، دستآويزي براي مبارزه با اسلام قرار گرفتند، چگونه ميتوان براي افرادي كه از دين مبين پرعطوفت اسلام چيزي نميدانند توجيه مناسبي كرد؟ ب ـ آيا اين قوانين قابل تغييرند؟
	پرسش
	پاسخ

	رعايت حق الناس بهتر است يا انجام واجبات ؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه برده داري در اسلام چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا عدم اجراي كامل احكام و حدود اسلامي به خاطر عكس العمل كشورهاي غربي است ؟
	پرسش
	پاسخ

	سخناني از پيامبر اكرم (ص ) در مورد قضاوت بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	جواب سؤال 5 نامه قبلي ام (9899) مرا چندان قانع نكرد. نظر شخصي ام اين است كه يكي از امتيازات شيعه، همين اجتهاد و فقه پوياست كه با توجه به مقتضيات زمان و مكان صورت مي گيرد مگر نه اين كه همين چند وقت پيش قانون عدم تساوي ديه مسلمانان و غيرمسلمانان تغيير كرد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا قوانيني كه در جامعه ما پياده ميشود عادلانه است؟
	پرسش
	پاسخ

	فرق قضاوت حقوقي و قضاوت علمي و فلسفي چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	فرق قضاوت حقوقي و قضاوت علمي و فلسفي چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	مقصود از بعد قانوني قسط و عدل چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فرق ميان قوانين بشري و قوانين الهي از نظر روح عمل، چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فرق ميان قوانين بشري و قوانين الهي از نظر روح عمل، چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	در حكومت اسلامي وظيفة دستگاه قضائي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاه قرآن نسبت به نظام قضائي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفة حدود و تعزيرات در اسلام چيست؟ پرسش
	پاسخ

	بهترين قانونها بايد واجد چه شرايطي باشد؟ پرسش
	پاسخ

	اگر قانوني وجود نداشت چه ميشد؟ پرسش
	پاسخ

	بهترين قانونها بايد واجد چه شرايطي باشد؟ پرسش
	پاسخ

	بهترين قانونها كدام قانون است؟
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاه قرآن درباره ضمانت اجراي قوانين چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاه قرآن نسبت به نظام قضائي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه اسلام چه كسي حق قضاوت دارد؟ پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه قرآن، چه كسي حق قضاوت دارد؟ پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه روايات اسلامي، چه كسي حق نشستن بر مسند قضا را دارد؟ پرسش
	پاسخ

	تفاوت كيفيت قضا، در اسلام و مكاتب مادي چيست؟ پرسش
	پاسخ

	چه آياتي از قرآن، قانون گذاري را ويژة خداوند ميداند؟ پرسش
	پاسخ

	بهترين قانونها كدام قانون است؟
	پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه قرآن، اصول لازم براي قانون گذاري چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاه قرآن درباره ضمانت اجراي قوانين چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر قانوني وجود نداشت چه ميشد؟
	پرسش
	پاسخ

	بهترين قانونها بايد واجد چه شرايطي باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر قانوني وجود نداشت چه ميشد؟ پرسش
	پاسخ


	كليات
	از ديدگاه اسلام چه كسي حق قضاوت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه قرآن، چه كسي حق قضاوت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه روايات اسلامي، چه كسي حق نشستن بر مسند قضا را دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه امام علي(ع) در عهدنامة مالك اشتر، قاضي بايد داراي چه صفاتي باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	آداب قضاوت از ديدگاه روايات و فقها چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه مرحوم محقق در شرايع، قاضي چه وظايفي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	تفاوت كيفيت قضا، در اسلام و مكاتب مادي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	سخناني از پيامبر اكرم ( ص ) در مورد قضاوت بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	عدالت يكي از شرايط قاضي است . حال اگر كسي گناه كرده باشد و بعد توبه كند, آيا مي تواند قاضي شود و حدود الهي را جاري كند؟ اگر گناهي كه قاضي قبلاً انجام داده , داراي حدّ بوده , ولي توبه كرده است , آيامي تواند قاضي و مجري حدود باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در بعضي از دادگاهها افراد را قبل از اثبات جرم زنداني و محكوم ميكنند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا سيستم تعدد قاضي در صدور حكم؛ در نظام قضائي اسلام جايز است؟
	پرسش
	پاسخ

	بر فرض پذيرش سيستم تعدد قضات در محاكم، آيا همه آنها بايد داراي صفات مورد نظر شارع جهت تصدي سمت قاضي باشند يا بعضي از آنها؟ لطفا نظرات همه مراجع بزرگوار را قيد فرماييد.
	پرسش
	پاسخ

	لطفا در مورد حدود اختيارات يك قاضي و رئيس قوه ء قضائيه توضيح بفرماييد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا مجرمي كه نزد قاضي بگويد توبه كردم , قاضي بايد توبه او را قبول كند؟
	پرسش
	پاسخ

	منابع و اطلاعاتي در مورد نظام حقوق فضايي و ماوراي جو خواستم. لطفاً راهنمايي بفرماييد.
	پرسش
	پاسخ

	چرا هنگامي كه يك فرد مسلمان از دين خود خارج شود و به دين ديگري گرايش پيدا كند، از نظر علماي دين اسلام مرتد ميباشد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در بحث شهادت شهود شهادت دو زن عادل به اندازة شهادت يك مرد عادل ارزش دارد؟ توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	فرق قضاوت حقوقي و قضاوت علمي و فلسفي چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	فرق قضاوت حقوقي و قضاوت علمي و فلسفي چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	قـرآن مـجيد از يك طرف مردم را دعوت به قصاص نموده و آن را مايه حيات و وسيله بقا در روي زمـيـن مـي دانـد , آنـجا كه مي گويد : و لكم في القصاص حيوه يا اولي الالباب و براي شما در قـصـاص , حـيـات و زندگي است اي صاحبان خرد (1) در مورد ديگر از عفو و اغماض ستايش
	پرسش
	پاسخ

	فرق قضاوت حقوقي و قضاوت علمي و فلسفي چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه امام علي(ع) در عهدنامة مالك اشتر، قاضي بايد داراي چه صفاتي باشد؟ پرسش
	پاسخ

	آداب قضاوت از ديدگاه روايات و فقها چيست؟ پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه مرحوم محقق در شرايع، قاضي چه وظايفي دارد؟ پرسش
	پاسخ

	لطفا در مورد حدود اختيارات يك قاضي و رييس قوه قضاييه توضيح بفرماييد.
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه قاضي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	در شخص قاضي وجود چه شرطهايي لازم است؟
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه قاضي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	در شخص قاضي وجود چه شرطهايي لازم است؟
	پرسش
	پاسخ

	در قرآن حدّ زناي غيرمحصن آمده حكم زناي محصن از كجا به دست مي آيد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا انسان، نميتواند از روي ظن و گمان، قضاوت نمايد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در اسلام شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است
	پرسش
	پاسخ

	آيا اثبات جرم به غير از دستورات شرع ازطرق ديگر مثل نظريه پزشك قانوني امكان پذير است ؟ و آيا نظر پزشكي قانوني مي تواند حكم مستند براي دادگاه باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اقرار و اعترافي كه با زور گرفته مي شود اعتبار قانوني دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	ميانجي گري بين مشاجرات مردم يا گروه هاي كوچك مذهبي اصلاح بين مردم است يا قضاوت ؟ (با توجه به شرايط قضاوت )
	پرسش
	پاسخ

	به نظر شما هنگام وقوع مسأله اي قضاوت كردن يك مرد با يك زن تفاوت دارد؟ (در زندگي روزمره با آن مواجه هستيم)
	پرسش
	پاسخ

	اخلاق و منش قضايي و كليه مسائل مربوط به شغل قضا و مشخصه يك قاضي اسلامي را بيان كنيد ؟
	پرسش
	پاسخ

	مگر نه اين كه حضرت علي (ع) شخصا در مقابل آن يهودي كه زره او را برده بود در دادگاه حاضر شد،پس چگونه است كه در اين نظام براي محاكمه هايي كه يك طرف يا طرفين آن روحاني باشند،دادگاه ويژه اي داريم؟ آيا چنين چيزي با عدالت علوي سازگار است؟ در ضمن نظر به اين كه با
	پرسش
	پاسخ

	خداوند متعال، در آية 61 سورة احزاب ميفرمايد: "اين مردم نفرين شده را هر كجا يافتيد بكشيد..."، آية قبلي نيز دربارة مشخصات اين افراد توضيحاتي داده است، ولي به نظر ميرسد، كامل نباشد، آيا اين مسئله، موجب هرج و مرج افراد نخواهد شد كه هر كس به شكل منافق در اجتما
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