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دنا هناحیر  نارتخد 

باتک تاصخشم 

رثوک 1388. میسن  مق  رشن :  تاصخشم  یتفـشدرفنم . بنیز  دناهناحیر /  نارتخد  روآدیدپ :  مان  ناونع و  بنیز  یتفـش ، درفنم  هسانـشرس : 
لایر  29000 موس ؛ ) پاچ   ) لایر  29000 لوا 978-964-2548-64-4 ؛ :  پاچ  لایر   19000 کباش :  232 ص . يرهاظ :  تاصخشم 

تـشپ تشاددای :  لایر   29000 مشـش ؛ ) پاچ   ) لایر  30000 مجنپ 978-964-2548-15-1 ؛ :  پاچ  لاـیر   29000 مراهچ ؛ ) پاـچ  )
.1387 مجنپ : مراـهچ و  موس �  پاچ  تشادداـی :  . 1386 لوا : پاچ  تشادداـی :  . Dokhtran rayhaneand هدش : ینیتال  دـلج 
. سیوـنریز تروـص  هب  نینچمه  232 ؛ [ - 231 . ] ص هماـنباتک : تشادداـی :  مـتفه . پاـچ  تشادداـی :  . 1388 مشـش : پاچ  تشادداـی : 

نارتـخد عوضوم :  نارتـخد  عوـضوم :  یگدـنز . مسر  هار و  نارتـخد --  عوـضوم :  مالـسا ) ) یگدـنز مسر  هار و  نارتـخد --  عوـضوم : 
 : ییوید يدـنب  هدر  BP230/172/م8د3 1388  هرگنک :  يدـنب  هدر  تشادـهب  نارتـخد --  عوـضوم :  یگدـنز  مـسر  هار و  ناوـجون -- 

2004571 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/4831

همدقم

بسکو ءاقب  سحرد  ینامسج  ياوق  تیمها  لیلد  هب  اههاگن ، نیا  هدمع  تسا . هتشاد  دوجو  نارتخد  هب  یتوافتم  ياههاگن  خیرات  لوط  رد 
و ص )  ) ربمایپ تلاسر  نامز  رد  اههاگن  نیرت  حیبق  زا  یکی  هک  دـنا  هتـشاد  رـسپ  ِدازون  دـلوت  هب  يرتشیب  هّجوت  ّتیمها و  عماوج ، رد  شاعم 

یم هدهاشم  مالـسا  فرط  زا  نارتخد  هب  مارکا  جوا  اهراتفر  نیرتابیز  زا  یکی  رکفت ، زرط  نیا  لباقم  رد  اما  تسا ؟ هدوب  یلهاج  بارعا  رد 
رد هک  تسا  یهاگن  زا  یـشان  نآ  ساسا  هیاپ و  هک  یموسر  اما  تسا ، هتفرگ  دوخ  هب  یمالـسا  يرهاظ  هچ  رگا  ام  ینونکءهعماـج  رد  دـش .
يا هجوت  نآ  للع  هب  هک  نآ  نودـب  هاگآ  دوخان  زین  ام  تسا و  هدوب  نیـشیپ  يا  هلیبقو  یموق  تارکفت  زا  هتفرگ  تأشنرایـسب  ياهنامز  لوط 

كالم و نیا  مینکرظن و  دـیدجت  دوخ ، رکفت  رد  تسا  مزـال  اـما  میریذـپ  یم  ریبدـت ، زا  رود  هب  ملـسم و  یقیاـقح  ناونع  هب  میـشاب  هتـشاد 
دنوش و یم  ادرف  ِناردام  هک  دنتسه  نارتخد  نیمه  هک  میشاب  هتشاد  رظن  رد  ار  هتکن  نیا  دیاب  ًاملسم  میرگنب . یهلا  یهاگدید  زا  ار  اهـشزرا 
". دور یم  جارعم  هب  درم  نز  نماد  زا  (: " هر  ) ینیمخ ماما  هدومرف  هب  دنزاس ؟ یم  ار  هعماج  هک  دـننکیم  تیبرت  ار  ینادـنزرف  ناردام ، نیمه 

تّزع وربآ و  ءهیام  هک  دـننک  تیبرت  ینادـنزرف  دـندش  ثعاب  دـندیرفآ و  اه  هسامح  ینانز  مینیب  یم  مینک ، هاـگن  مه  خـیرات  لوط  رد  رگا 
باجتـسم اوقت و  ملع و  رد  هبترم  دـنلب  ییوناب  دوخ ، رـصع  رد  وا  هک  س )  ) ارهز ترـضح  ءهمداـخ  هّضف  دـننام  دـندش . نیملـسم  مالـسا و 

نز هک  يارس  نآ  رد  تفگن . نخـس  ینآرق  تایآ  زا  هدافتـسا  اب  زج  لاس ، تدم 20  هب  س ،)  ) ارهز ترضح  تداهـش  زا  سپ  دوب ؛ هوعدلا 
يارب لامکدرم و  يارب  تشونن  اضق  يا  هچابید  ثحبم و  چیه  هب  ناور  تسا  هدرم  دُرم  لد  هک  دوجو  نآ  رد  تسین  تقفـش  سنا و  تسین 

تیاهن رد  یماصتعا . نیورپ  زا  رعش  . 1 ( 1  ) ناینب یب  تسب و  ياپ  یب  يا  هناخ  تخاس  هک  یتسه  هناخ  نکر  دوب  تسخن  زا  نز  ناصُقن  نز 
ار يراکمه  تیاهن  باتک  نیا  شیاریو  میظنت و  هیهت و  رد  هک  یخرهاش )  ) رابت يوسوم  رفعج  دمحم  دیس  مالسالا  ۀجح  مرتحم ، ققحم  زا 

درفنم بنیز  دیآ . یم  لمعب  رکشت  ریدقت و  دن ، دومن ه ا 

مالسا هاگدید  زا  نانآ  شزرا  نارتخد و  لوا :  لصف 

مالسا نانآ د ر  تلزنم  نارتخد و 

نیا ات  دومن  فظوم  ار  درم  نز و  رـسپ و  رتخد و  داهن و  وا  رـس  رب  ار  یهللا  ۀفیلخ  راب  رهوگو  ابیز  جات  دـیرفآ و  ار  ناسنا  لجوزع  يادـخ 
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هاگیاج تلزنم و  تفارـش و  نیا  رطاخ  هب  مالـسا  اذل  دنیامن . حـتف  ار  لماکت  ياه  هلق  نآ  هلیـسوب  هدومن و  لمح  ار  ینابر  ياهبنارگ  تناما 
هچ داد و  رارق  دوخ  تیانع  فطل و  دروم  نز ، ات  درم  زا  رسپات و  رتخد  زا  ار  نانآ  دیدرگ و  لئاق  وا  يارب  یـصاخ  شزرا  مارتحا و  یناسنا ،

دنزرف راهچ  ص )  ) مالـسا ربمایپ  ینعی  شا  هدـنب  نیرت  بوبحم  هب  دـنوادخ  هکنانچ  تسا ؛ هداد  رارق  يرتشیب  تیاـنع  دروم  ار  نارتخد  اـسب 
نانآ تدالو  رطاخ  هب  مه  راگدرورپ  بناج  زا  دـندنامن و  هدـنز  مادـک  چـیه  اما  دومرفاطع ؛ میهاربا  رهاط و  بیط ، مساق ، ياـهمان  هب  رـسپ 

يرتخد هک  یتقو  اما  دیدرگن ؟ لزان  ص )  ) ربمایپ رب  ببـس  نیدب  نآرق  رد  مه  يا  هیآ  دـشن و  هتفگ  ص )  ) ربمایپ هب  یتینهت  کیربت و  چـیه 
ینعی دـشاب ؛ یم  ناوارف  ریثک و  ریخ  يانعم  هب  مه  رثوک  دـیدرگ و  لزان  رثوک  ءهروس  دوشگ ، ناهج  نیا  هب  مشچ  س ،)  ) ارهز همطاف  نوچ 

فصو و رد  یناوارف  تایاور   . تفگ تینهتو  کیربت  وا  هب  ببـس  نیدـب  دومن و  اطع  ار  اهیبوخ  مامت  ربمایپ ، هب  لـجوزع  دـنوادخ  عقاو  رد 
رد رگید  یثیدح  رد  و  ( 1 " . ) دنن ارتخ  امـش د  نادنزرف  نیرتهب  : " دنیامرف یم  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هلمج  زا  هدمآ  نارتخد  تلزنم  نأش و 

، تکرب اب  سنوم ، تمدـخ ، هب  هدامآ  تفاطل ، اب  نانآ ) هک  ارچ  ( ؛ نارتخد دنتـسه  یبوخ  نادـنزرف  هچ  : " هدومرف ابیز  ردـقچ  ناـنآ  فصو 
1.و ( 3" . ) دشاب یم  نارـسپ  زا  رت  فوئر  نارتخد  رب  دنوادخ  : " هک هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  نینچمهو  دنـشابیم . یگزیکاپ  تفاظن و  لها 

يرآ ص 367  ج 20 ، هعیشلا ، لئاسو  ص100 3 . ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  . 2 ص91 . ج 104 ، راونال ، راحب ا  ص103  ج 14 ، هعیشلا ، لئاس 
نانآ دنتسه و  ردام  ردپ و  راذگ  تمدخ  كزان و  لد  فیطل و  نانآ  دنریگیمرارق  یهلا  تفار  دروم  رتشیب  هک  دنتـسه  یتاقولخم  نارتخد  ! 
دیاب عقاو  رد  دنردام و  ردپ و  زارمه  راوخمغ و  نارتخد  هک  تسا  روهشم  اذل  دنـشاب ، یم  یگزیکاپ  تفاظن و  لها  ردام و  مدمه  سنوم و 

هک تسا  رتخد  نیا  دنکیم . ساسحا  رتشیب  یگدنز  رد  ار  ییاهنت  تروص  نآ  رد  درادن و  مدمه  سنوم و  درادـن ، رتخد  هک  يردام  تفگ :
تـسا یلگو  هناحیر  رتخد  مالک ، کی  رد  دشخب و  یم  افـص  هناخ  هب  هک  تسا  رتخد  نیا  دـنکیم و  جراخ  ردام  ردـپ و  نت  زا  ار  یگتـسخ 

هیرگ شیارب  وا  ِگرم  زا  دعب  ات  دـیامن  يزور  وا  هب  يرتخد  هک  دومن  تساوخرد  شراگدرورپ  زا  ع )  ) میهاربا ترـضح  یتشهب . ياهلگزا 
ای ردپ و  غاد  قارف و  زا  هک  تسا  رتخد  نیا  تسا  شرتخد  ازع ، نآ  نک  هیرگ  دور ، یم  ایند  زا  يردام  ای  ردپ  یتقو  دنناد  یم  همه  دـیامن .

تامحز اه و  یبوخ  دـشکیم و  هجز  ردام  ردـپ و  يازع  رد  هک  تسوا  درادـن و  ار  ردام  ردـپ و  گرم  تقاط  دـنز و  یم  دایرف  هلان و  ردام 
راکره هک  دننادب  یمارگ  نارتخد  دناوخ . یم  اعد  نآرق و  نانآ  يارب  دور و  یم  نانآ  رازم  رـس  رب  دنکیم  وگزاب  دروآ و  یم  دای  هب  ار  اهنآ 

هدـش هاتوک  ایند  نیا  زا  ناشتـسد  هک  يردام  ردـپ و  حور  هب  ار  نآ  باوث  رگا  دـنهد  یم  هک  يا  هقدـص  ره  دـنهد و  یم  ماـجنا  هک  يریخ 
هک هعمج  زور  بش و  رد  ًاصوصخ  تفرگ ؛ دهاوخ  رارق  اهنآ  لباقم  رد  يرون  نوچمه  باوث  نآ  دش و  دنهاوخ  لاحشوخ  نانآ  دنتـسرفب ،

بحاص هک  تشذگ  يربق  رب  ع )  ) یسیع ترـضح  هک  هدش  تیاور  یفاک  غورف  رد  . دوش هداتـسرف  ناشیارب  يا  هیده  ات  دناراطتنا  رد  تاوما 
شراگدرورپ زا  ار  نآ  تلع  دش ، هتـشادرب  ربق  بحاص  زا  باذع  دید  درکروبع ، اجنآ  زا  هرابود  لاس  کی  زا  دعب  دندرکیم  باذـع  ار  نآ 

هدومن حالـصا  ار  یهار  هداد و  هانپ  ار  یمیتی  لفط  هک  دراد  یحلاـص  دـنزرف  ربق  نیا  بحاـص  یـسیع !  اـی  دومرف : راـگدرورپ  دومن ، لاؤس 
هک تسا  نز  ینمی  شوخ  زا  : " دنیامرف یم  ص )  ) مالـسا ربمایپ  میدیزرمآ . ار  وا  ناهانگ  شدـنزرف ، ِریخ  لمعود  نیا  ببـس  هب  اذـل  تسا ،

کی نتشاد  راختفا  سکره  دنتـسه ؛  نیـشن  هد  رپ  نارتخد  نادنزرف  نیرتهب   : " دیامرف یم  رگید  یثیدح  رد  و  (. 1"  ) دشاب رتخد  شدنزرف ،
ار وا  دنوادخ  دشاب ، هتـشاد  رتخد  ص 120 . جاو ، زلا  ود 1 . سکره  دنکیم و  ظفح  منهج  شتآ  زا  ار  وا  دـنوادخ  دـشاب ، هتـشاد  ار  رتخد 
ره هکنآ  رگم  دـشاب  رتـخد  دـنچ  نآ  رد  هک  تسین  يا  هناـخ  چـیه  : " دـیامرف یم  ترـضح  نآ  نـینچمه  و  ( 1" . ) دزاـس یم  تـشهب  دراو 
رد ناشردـپ  يارب  دـننکیم و  ترایز  ار  هناخ  نآ  هشیمه  هکئالم  دوش ، یم  لزان  هناـخ  نآ  رب  نامـسآ  زا  تمحر  تکرب و  عون  هدزاودزور 
هب ملاع  راگدرورپ  هک  دنتسه  تلیضف  اب  شزرا و  اب  ردقنآ  نارتخد  يرآ ،  ( 2" . ) دنسیون یم  باوث  لاس  کی  تدابع  ربارب  زور ، هنابش  ره 

ملاع ود  يوناب  نآ  دوجو  لسن و  زا  ماما  هک 11  دومن  اطع  يرتخد  ص )  ) یفطصم دمحم  مالسا  یمارگ  ربمایپ  ینعی  دوخ ، هدنب  نیرتزیزع 
دندوب لئاق  شزرا  نارتخد  يارب  ردقنآ  ام  نید  ناگرزب  دوبن ؛ مه  تمحر  هنـسح و  زا  يرثا  درکیمن ، قلخ  ار  رتخد  دنوادخ  رگا  دشاب . یم 

هک س ،)  ) ارهز همطاف  شرتخد  اـب  ص )  ) ربماـیپ دروخرب  نیمه  ًـالثم  تشاد  یماو  بجعت  هب  ار  نارگید  ناـنآ ، هب  تبـسن  ناـشدروخرب  هک 
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نآ مارتحا  هب  ص )  ) لوسر ترـضح  دش ، یم  دراو  ربمایپ  رب  ترـضح  نآ  هاگره  هکنیا  نآ  ناردـپ و  مامت  يارب  تسا  یگرزب  سرد  دوخ 
هقالع يور  زا  دـناشن و  یم  دوخ  ياج  رد  یتح  ناـمه . .2 ص 251 . قالخالا ، مراکم  دیـسوب و 1 . یم  ار  وا  داتـسیا و  یم  هسدقم  دوجو 

ترـضح نآ  هک  یماقم  نآ  اب  .و  داب شیادـف  شردـپ  ینعی  " اهوبا اهادـف  : " دومرف یم  وا  هب  مه  یهاگ  دز و  یم  ادـص  رداماروا  هاـگ  داـیز 
دوـب و س )  ) همطاـف شرتـخد  درک ، یم  رادـید  هک  یـسک  نیتـسخن  رفـس ، زا  تعجارم  ماـگنه  هب  دیـسوب و  یم  ار  شرتـخد  تسد  ، تـشاد

ياهلگزا یلگ  رتخد  ًاتقیقح  ( 1 . ) دوب س )  ) همطاف هناخ  درکیم ، یظفاحادـخ  نآ  اب  هک  يا  هناـخ  نیرخآ  تفر ، یم  رفـس  هب  هک  یماـگنه 
یم مه  رد  مخا  رتخد ، دـلوت  اب  دوش ؛ یم  هدـید  نانآ  رد  تیلهاج  رکفت  زرط  اه  هداوناخ  زا  يا  هدـع  مه  زونه  هنافـساتم  اـما  تسا ؛ تشهب 

لفاغ دـنوش ، یم  ناربمایپ  هکئالم و  ادـخ و  مشخ  بجوم  هدرک و  ضارتعا  یهلا  تیبوبر  هب  تسیاشان ، تکرح  نیا  اب  عقاو  رد  هک  دنـشک 
یمن نانیا  ایآ  تسا . رتهب  رت و  شزرا  اب  رابودـنب ، یب  تیلوئـسم و  یب  رـسپ  نارازه  زا  هحلاص  ملاـس و  رتخد  کـی  هک  دـنناد  یمن  هکنیا  زا 

ص ج 43 ، راونالا ، راحب  ا . دشاب . یم  دش ، دـنهاوخ  نابر  ـ هم يردام  يزور  هک  ییاهرتخد  نیمه  كاپ  نماد  زا  ناشدوخ  دوجو  هک  دـنناد 
لئاـق شزرا  نارتخد  يارب  اـم  نید  ناـگرزب  مالـسا و  ربماـیپ  مالـسا و  ردـقنیا  هک  تسین  ـت  هج یب  ص 274 . ج11  هن ، ومن  ریـسفت  ، 2 0

ناسحا نانآ  هب  دشاب و  هتشاد  رهاوخ  ود  ای  رتخد  ود  یسکره  : " دیامرف یم  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  يردق  هب  نانآ  مارتحا  شزرا و  دنتـسه .
ات دـنراد  هعماج  رد  یقح  هچ  دـننادب  دـیاب  نارتخد  ( 1" . ) دوـب میهاوـخ  مه  راـنکرد  تشگنا  ود  نیا  دـننامه  تشهب  رد  وا  نـم و  دـیامن ،

دیاب رتخد  تسا . دازآ  ملع ، لیـصحت  رد  هک  دنادب  دـیاب  رتخد  دـنادب . ار  نارتخد  هب  طوبرم  لئاسم  مامت  دـیاب  رتخد  ددرگن . عیاض  ناشقح 
هکروطنامه دراذگب  دـقع  نمـض  طیارـش  دـناوت  یم  دـنک ، جاودزا  دـهاوخ  یم  یتقو  هک  دـنادب  دـیاب  رتخد  دراد . باختنا  قح  هک  دـنادب 

البرک هب  وا  هارمه  دراذـگن و  اهنت  ار  ع )  ) نیـسح شردارب  زگره  هک  درک  طرـش  دـنک ، جاودزا  هللادـبع  اـب  تساوخ  یتقو  بنیز  ترـضح 
دهاوخ نم  اب  قالط  قح  تشاد  یگدنز  رد  يدروخرب  نینچ  ًالثم  درم  نیا  رگا  هک  دنک  طرـش  جاودزا  تقو  رد  دناوت  یم  مه  رتخد  دورب .

ره رتخد  دنیزگ . نکـسم  رهـش  مادکرد  و  ص 118 . ج 15 ، كردتسم ، دنک 1 . یگدنز  اجکرد  هک  دـیامن  طرـش  دـناوت  یم  یتح  دوب و 
رد هاگ  چیه  دنادب ، ار  شدوخ  قوقح  قح و  هک  يرتخد  سپ  دیامن . رکذ  دقع  نمض  دناوت  یم  دشاب ، نوناق  لقع و  اب  نیزاوم  هک  یطرش 
وا قوقح  يارب  درادن  قح  سک  چیه  دنکیم ، تفایرد  هک  یقوقح  رتخد  دش . دهاوخ  قفوم  یگدنز  رد  دش و  دهاوخن  هتسکش  رس  یگدنز 
رد دـناوت  یم  رتـخد  تسوا . قح  نیا  دـشخبب ، ارقف  هب  اـی  شرداـم  ردـپ و  يارب  اـی  دـنک  جرخ  شدوخ  يارب  دراد  تسود  دریگب ؛ میمـصت 

... دیامن و هبلاطم  شرهوش  زا  ار  شا  هیرهم  دوخ ، كرتشم  یگدنز 

نارسپ رب  نانآ  تیزم  نارتخد و 

قوقح دنراذگن و  قرف  رـسپ  رتخد و  نیب  ردام  ردپ و  رگ  ًاصوصخم ا  دشاب و ... یم  رتزوسلد  رتنابرهم و  ردام ، ردـپ و  هب  تبـسن  رتخد  - 1
تدـم ًاـبلاغ  اریز  تسا ؛ رـسپ  زا  رت  جرخ  مکرتـخد  داـصتقا ، رظن  زا  - 2 دوب . دـنهاوخ  مرتحم  بوبحم و  هشیمه  دـنزاسن ، لاـمیاپ  ار  ناـنآ 

، رـسپ نکل  درادـن ؛ ردام  ردـپ و  اب  يراـکرگید  دور و  یم  رهوش  هناـخ  هب  يزاـهج  رـصتخم  اـب  سپـس  تسا ؛ رتمکردـپ  هناـخ  رد  شفقوت 
شیارب یبسانم  لغـش  دنزادرپب ، ار  شتالیـصحت  جرخ  دنراچان  ردام  ردپ و  اذل  تسا  ردام  ردپ و  راب  رـس  رمع  رخآ  ات  هکلب  دیدم  ياهتدم 

قرف رـسپ  رتخد و  نیب  ردام  ردـپ و  رگا  - 3 دنریگب . یـسورع  شیارب  هاگنآ  دنهدب ، ار  شیزابرـس  تمدخ :، لاس  ود  جراخم  دننک و  ادـیپ 
، نارتخد - 4 ( 1 . ) دوب دهاوخ  رسپ  زا  رتافو  اب  ورتافص  اب  ًابلاغ  دباتش و  یم  ناشیرای  هب  رتدوز  داماد  تالکشم ، اه و  يراتفرگرد  دنراذگن ،

ییاـه هنومن  شرتخد  ياـه  تبحم  تاـیانع و  زا  هک  تسا  يردـپ  رت  مک  دـنمهف ؛ یم  ار  تبحم  دـنا و  تبحم  لـها  یفطاـع و  یتادوجوم 
شیب ور  نیا  زا  دنراد  هجوت  نارـسپ  زا  شیب  دوخ  تیلوبقم  يارب  نانیا  دـنراد ، تسود  نارـسپ  زا  رتشیب  ار  دوخ  نارتخد ، - 5 دشاب . هتشادن 

دنتـسه بلقلا  قیقر  ساسح و  نارـسپ  زا  شیب  نارتخد ، - 6 دـننکیم . شیارآ  تنیز و  اـشامت و  ار  دوخ  دنتـسیا و  یم  هنییآ  ولج  نارـسپ  زا 
، ير رـسمه د ا  نیی  آ  ینیم ، میه ا  اربا  . 1 دنوش . یم  تحاران  یتبحم  مک  زا  رتدوز  دـنفطاوع و  تاساسحا و  عبات  نادرم ، زا  شیب  نیاربانب 
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مهافت و نیا  دنا  هتخاس  راک  نیا  يارب  ار  اهنآ  ییوگ  هک  نانچنآ  دنراد ؟ یلد  مه  يدرد و  مه  يارب  يرتشیب  هنیمز  نارتخد ، - 7 ص 406 .
سرت نیا  هتبلا  دشاب ؛ یم  نارسپ  زا  رتشیب  نارتخد  سرت  - 8 دزاس . یم  مهارف  رادرم  يارب  ار  شمارآ  هنیمز  كرتشم ، یگدـنز  رد  یلد  مه 

فاطعنا - 9 دنشاب . رتاشوک  دوخ ، تادهعت  فیاظو و  ماجنا  رد  رایشوه و  رادیب و  نانآ  هک  دوش  یم  ببس  تسا و  دیفم  رایسب  نارتخد  رد 
نارتخد - 10 دنهد . یم  ناشن  فاطعنا  نارـسپ  زا  رتشیب  نارتخد  كرتشم ، یگدـنز  رد  نیاربانب  تسا ؛ نارـسپ  زا  شیب  نارتخد  رد  يریذـپ 

دوخ هداوناخ  یطیارش  ره  رد  نارتخد  هک  دشاب  تهج  نیدب  دیاش  دندنب و  یم  لد  يرما  هب  دوز  دننک و  یم  ادیپ  یگتسباو  نارسپ  زا  شیب 
نم رسپ  هدرکن  جاودزا  ات  مرسپ  تفگیم : دننک ؟ یم  شومارف  ار  دوخ  هداوناخ  جاودزا ، زا  دعب  نارـسپ  زا  یخرب  اما  دننک ؛ یمن  شومارف  ار 
همه دنراد  تسود  دنطابضنا و  مظن و  لها  نارسپ  زا  شیب  نارتخد  - 11 درادن .) تیمومع  هتبلا   ) تسا نم  رتخد  هشیمه  مرتخد  یلو  تسا ؛

نارـسپ زا  رت  فرح  رپ  عومجم  رد  دنیآ و  یم  نخـس  هب  نارـسپ  زا  رتدوز  الومعم  نارتخد  - 12 دـشاب . مظن  هطباض و  يور  زا  ناشیاهراک 
دوش یم  فرطرب  نانآ  یحور  یگتسخ  مه  دننکیم و  لوغشم  ار  دوخ  هلیسو  نیدب  مه  هکدشاب  نیا  نانآ  یفرح  رپ  تمکح  دیاش  دنتـسه ؛

تابع هب  نارسپ  زا  رتدوز  سپ   ) دنـسر یم  غولب  هب  نارـسپ  زا  رتدوز  نارتخد  - 13 دنزومایب . ار  نتفگ  نخـس  ناکدوک  هب  دنناوت  یم  مه  و 
ار دیدج  هزات و  ياهزیچ  رطاخ  نیمه  هب  دنهد و  ناشن  دوخ  زا  هزات  دیدج و  دیاقع  هشیمه  دـنراد  تسود  نارتخد  14 ـ دنزادرپ . یم  ادخ 

لماوع زا  هتـساوخ  رب  یگژیو  نیا  دـنراد و  هقـالع  ییاـهنت  هب  نارتخد  یـضعب  - 15 دـننکیم . گـنهامه  نآ  اـب  ار  دوخ  لوبق و  یناـسآ  هب 
نارگید اـب  ار  دوخ  نارتـخد  زا  يرایـسب  تسا . نارگید  ربارب  رد  ینیب  مکدوخ  تراـقح و  ساـسحا  ییور ، مک  اـیح ، نوچمه  ینوگاـنوگ 

يریگ و هشوگ  هب  ار  نانآ  یهاگ  ساسحا ، نیا  دنتـسین . شوهاب و ... قفوم ، قوذ ، اب  اهنآ  ءهزادنا  هب  هک  دـنریگیم  هجیتن  دـننکیم و  هسیاقم 
عاونا و اب  تسین ، ابیز  دـنکیم  رکف  هک  يرتخد  لاثم  ناونع  هب  دراد . یم  او  ییاـمندوخ  دـننام  تسیاـشان ، ياـهراتفر  هب  يدراوم  رد  اوزنا و 

ناکمالا یتح  دریذـپب و  تسه ، هک  ناـنچنآ  ار  دوخ  دـیاب  درف  هکیلاـح  رد  دـنک ، هولِج  اـبیز  هک  دـیارآ  یم  ار  دوخ  شیارآ ، مزاول  ماـسقا 
رد قشع  یبوکرـس  ور ، نیا  زا  دـنهد . یم  يداـیز  تیمها  قشع  هب  نارتـخد ، - 16 دزاـس . فرطرب  ار  دوخ  یحور  یمـسج و  ياـه  فعض 

یلئاسم هب  تبسن  18 ـ دنهد . یم  ناشن  فعـش  قوش و  دوز  یلیخ  لآ ، هدیا  کی  لباقم  رد  - 17 تسا . كانرطخ  بّرخم و  رایسب  نارتخد 
، نارتخد - 20 دنراد . ترشاعم  هب  لیامت  نارسپ  زا  شیب  نارتخد  - 19 دنهد .  یم  ناشن  دوخ  زا  ار  يرتشیب  هقالع  یگدنزو  جاودزا  لیبق  زا 

عافد زا  نارتخد  دنرادروخرب و  يرتشیب  یندب  عافد  تردق  زا  نارسپ  - 21 ( 2 . ) دننک عورش  جاودزا  دصق  هب  ار  فلاخم  سنج  اب  ترشاعم 
، تاساسحا کیرحت  ناجیه و  هب  نارتخد  نانز و  - 23 نارسپ . ات  دنرب  یم  تذل  رتشیب  دیرخ ، رازاب  هب  نتفر  زا  نارتخدو  نانز  - 22 ینابز .

ناشن دوخزا  يرفاو  ءهقالع  اه ، نشج  یسورع و  هب  ور  نیا  زا  دنراد ؟ يا  هژیو  نامه . غیلبت ص163 2. یتخانشناور  ياه  دربهار  ءهقالع 1.
. دنراد یتواضق  هچ  دنیوگیم و  هچ  اهنآ  ءهرابرد  نارگید  دننیبب  هک  دنبظاوم  هشیمه  دنجنر . دوز  ساسح و  رایـسب  نارتخد  - 24 دنهد . یم 
. تفرگ اهن  زا آ  ناوتن  يداریا  نیرت  مک  هک  دنشاب  يا  هنوگ  هب  دنشوکیم  دننک و  لرتنک  ار  دوخ  دنناوت  یمن  اهداقتنا  ربارب  رد  نارتخد  - 25

مه مشچ و  تباقر و  - 27 دنهد . یم  ناشن  تواقم  شنکاو و  تدـش  هب  دوش ، ناش  ریقحت  ببـس  هک  يراکره  اهدنخـشین و  ربارب  رد  - 26
. دنیامن هیهت  نانآ  دننام  ار  دوخ  یگدنز  لیاسو  دننک و  یگدنز  نانآ  دننامه  دنشوپب ، سابل  اهنآ  دننامه  هک  دنکیم  راداو  ار  اهنآ  یمشچ ،
. دـننک ایهم  ناشیارب  دـنراد ، تسود  هکروط  نآ  ار  یگدـنز  لیاسو - ات  دـنهد  یم  رارق  راشف  ریز  ار  دوخ  ردام  ردـپ و  دروم ، نیا  رد  یتح 

نارتخد - 30 یه . وخ ا  وخ د  نارـسپرد  تسا و  رتـشیب  یهاوخ  رگید  نارتـخد ، رد  - 29 دنریگ . یم  وگلا  دوخ  ناتـسود  زا  تدـش  هب  -28
ماگنه هب  نارتخد  - 31 دـنهد . یم  ناشن  هقالع  رتشیب  هرجفنم  داوم  هقرت و  هب  هک  نارـسپ  فالخرب  دـننکیم  لـمحت  رت  مک  ار  دـنلب  يادـص 

. دنراد هجوت  نایفارطا  هب  رت  مک  دنریگب و  دای  ناشدوخ  هک  دننکیم  یعس  نارسپ  اما  دنراد ، هجوت  زین  نایفارطا  يریگدای  هب  دوخ ، يریگدای 
نواعت يراکمه و  - 33 دنرادن . دنورب  هار  دننک و  تکرح  فارطا  رد  هک  نیا  هب  يزاین  يریگدای  ماگنه  هب  اهرسپ  فالخ  رب  نارتخد  - 32

ماود قمع و  زا  یلو  تسا ، رت  فیطل  رت و  هناقداص  ناـنآ  ءهژیو  فطاوع  لـیلد  هب  نارتخد  یتسود  - 34 تسا . نارسپ  زا  رتشیب  نارتخد  رد 
زا شیب  نارتـخد  - 36 تسا . نارـسپ  ییاـیوب  سح  زا  شیب  نارتخد  ییاـیوب  سح  - 35 تسین . را  دـیاپ  بلغا  تسا و  رادروـخرب  يرتـمک 
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داـی تغل  رتشیب  دـنیآ و  یم  نخـس  هب  رتدوز  نارتخد  - 37 دـنهد . یم  ناشن  لمحت  دوخ  زا  درد  یگنـشت و  یکنـسرگ ، لـباقم  رد  نارـسپ 
هزات هب  نارـسپ  زا  شیب  نارتخد  - 38 دنراد . يرتشیب  تراهم  يزاس  هلمج  رد  دـننکیم و  ادا  رتهب  ار  تاملکو  دنـسیون  یم  رتهب  دـنریگیم و 

، تیساسح تشادهب ، تفاظن ، رد  نارتخد  - 40 دنناوخ . یم  سرد  اهرسپ  زا  رتهب  اهرتخد  - 39 دنتوافت . یب  نارسپ  دننکیم و  هجوت  اهدراو 
رد نارتخد  - 42 دننک . هجوت  بلج  دـنراد  تسود  نارـسپ  زا  شیب  نارتخد  - 41 دنراد . يرترب  نارـسپ  رب  ندوب و .... يّدـج  راقو ،  بدا ،

طباوض یعاـمتجا و  موسر  بادآ و  هب  تبـسن  نارتـخد  - 43 نارـسپ . ات  دـنهد  یم  ناـشن  دوخ  زا  يرتشیب  ینتورف  نیدـلاو ، هتـساوخ  ربارب 
يرتشیب تینما  هک  دنور  یم  ییاه  لغش  لابند  هب  ًالومعم  دنرادن و  ینادنچ  ینارگن  لغـش ، دروم  رد  نارتخد  - 44 دنرتریذپ . ریثأت  یقالخا 

ریثات تحت  نارسپ  زا  رتدوز  نارتخد  - 46 دنوش . هتشاد  تسود  دنهاوخ  یم  دنرادب ، تسود  ار  یـسک  هکنیا  زا  شیب  نارتخد  - 45 دنراد .
یم تیمها  رهاظ  ییابیز و  هب  نارسپ  زا  شیب  ناوج ، نارتخد  - 47 دنیآ . یم  هار  هب  نارسپ  زا  رتدوز  دنریگیم و  رارق  یحالـصا  ياه  همانرب 

رتشیب نارتخد  هدنخ  هیرگ و  - 48 دننکیم . باختنا  ار  تسردان  ای  تسرد  هار  دنراد ، ییابیز  یتشز و  زا  هک  يروصت  عون  ساسا  رب  دنهد و 
کمک نانآ  طاشن  یحور و  شمارآ  هب  يوحن  هب  یگژیو  نیا  دـنراد و  نیتسآ  رد  هیرگو  بل  ریز  رب  هدـنخ  هشیمه  نانآ  تسا ؛ نارـسپ  زا 

اب نیدلاو  راتفر  . 1 ( 1  .) دنروخ یم  بیرفو  دـننک  یم  دامتعا  دارفا  هب  یگداس  هب  دنتـسه و  رواب  شوخ  نارتخد ، زا  يرایـسب  - 49 دنکیم .
ص 27-21 يربکا ، دومحم  ناوج ، نارتخد 

نیدلاو راتفر  نارتخد و  مود :  لصف 

ناشن ارتخد  لابق  رد  نیدلاو  فیاظو 

تینما و ساسحا  ناشنارتخد  هناـخ ، رد  دوخ  تیریدـم  اـب  - 2 دنـشاب . ناشنارتخد  یناور  یحور و  ياهزاین  يوگ  خـساپ  دـیاب  نیدـلاو  - 1
طابترا و نانآ  ءهسردم  اب  هجوت و  نانآ  لیـصحت  رما  هب  - 4 دنشاب . ناشنارتخد  يارب  یبوخ  يراتفر  یقالخا و  يوگلا  - 3 دنیامن . شمارآ 

تقد اب  نانآ  ياهفرح  هب  دـنزادرپب و  نانآ  اب  یمیمـص  يوگو  تفگ  هب  بسانم  ياه  تیعقوم  رد  - 5 دنشاب . هتشاد  يا  هنامیمص  يراکمه 
دای نانآ  هب  ار  یعرش  فیلاکت  هجو ، نیرت  نیریش  نیرتابیز و  هب  - 7 دنشاب . هتشاد  يا  هناتسود  یمیمص و  طابترا  نانآ  اب  - 6 دنهد . شوگ 

ياهداقتنا هب  دنشاب و  ریذپداقتنا  - 9 دننک . مادقا  نآ  نامرد  هب  هداد و  صیخشت  یبوخ  هب  ار  نانآ  يراتفر  یقالخا و  تالکـشم  - 8 دنهد .
. دـنریگراک هب  نانآ  یعامتجا  يداصتقا و  يداقتعا ، یگنهرف ، حطـس  اقترا و  يارب  ار  دوخ  شالت  ماـمت  - 10 دنهد . ارف  شوگ  ناشنارتخد 

خساپ - 12 نآرق و .... حیتافم ، حیبست ، هداجس ، زامن ، رداچ  هیهت  یعرش و  فیلاکت  ماجنا  نداد  هولج  گرزب  فیلکت و  نشج  نتفرگ  - 11
شدرگ و حیرفت و  هب  - 14 دـنیامن . تیامح  يدام  یفطاع و  يداقتعا ، ینید ، ظاحل  زا  ار  نانآ  - 13 دنشاب . نانآ  توافتم  تالاؤس  يوگ 
لـیماف و نیب  ار  ناـنآ  تیـصخش  شزرا و  - 16 دـنیامن . ظفح  ناشنارـسپ  نانآ و  نیب  ار  تاواـسم  - 15 دنیامن . یگدیـسر  نانآ  یمرگرس 

سابتقا . 1 ( 1 . ) دـنیامن شالت  نآ  ییافوکـش  يارب  دنـسانشب و  بوخ  ار  نانآ  ییاـناوت  دادعتـسا و  - 17 دـنیامن . ظفح  عامتجا  ناتـسود و 
توافتم نارـسپ  اب  نارتخد  یقالخا  یناور و  یحور و  ياه  یگژیو  ًاتعیبط   35 يربکا ص 27 - دومحم  نارتخداب ،  نیدـلاو  راتفر  باتکزا 

هک ارچ  ناردام ؟ ًاصوصخ  دنـشاب ؛ طابترا  رد  ناـنآ  اـب  دـیاب  رتشیب  دـنهدب و  تیمها  رتشیب  ناـشنارتخد  تیبرت  هب  دـیاب  نیدـلاو  اذـل  تسا ؛
دنراد زاین  تبقارم  مارتحا و  تفاطل و  تبحم و  هب  نارسپ  زا  شیب  نانآ  دننک و  حرطم  ناردام  يارب  ار  ناشتالکشم  دنناوت  یم  رتهب  نارتخد 

ساـنلا و اـهدوق  ًاراـن و  مکیلهأو  مکـسفنا  اوـق  اوـنم  نیّذـلا ا  اـهُّیاای  : " دـیامرف یم  هداوناـخ  نادـنزرف و  زا  تـبقارم  دروـم  رد  مـه  نآرق  و 
. دییامن ظفح  تساه  گنـس  اه و  ناسنا  نآ  مزیه  هک  یـشتآ  زا  ار  شیوخ  هداوناخ  دوخ و  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ةراجحلا " ...
ات دنـشاب  دوخ  نارتخد  بقارم  دیاب  نیدلاو  سپ  دنهد  یم  تیمها  حیرفت  سابل و  اه و  یتسود  اهدـمآ و  تفر و  هب  رتشیب  نارتخد ، ًالومعم 

دوش یعـس  رودقملا  یتح  هدوب و  نانآ  ياه  يراگن  همان  ینفلت و  ياهـسامت  نانآ و  ندیـشوپ  سابل  زرط  بقارم  یتح  دنتفاین ؛ داسف  ماد  رد 
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و دنریگب . کمک  ملعم  ناوناب  زا  ناشرتخد ، یـصوصخ  ملعم  يارب  یتح  دنرادرب . ندروخ  گنز  ماگنه  هب  ار  نفلت  یـشوگ  نیدـلاو  ِدوخ 
هدافتـسا وئدـیو  يد و  یـس  رتویپماکزا و  هک  یماگنه  دـننکیم و  هعلاطم  ییاهناتـساد  تالجم و  اهباتک و  هچ  نانآ  دنـشاب  بقارم  نینچمه 

هب نارتخد  هک  یمهم  ياهللع  زا  یکی  دنوشن . نیبدب  زیچ  همه  هب  ناشدنزرف  هک  دشاب  يروط  تراظن  هتبلا  دنـشاب ، نانآ  رگ  هراظن  دننکیم ،
یم هک  يربکا  دومحم  مرتحم ، داتسا  لوق  هب  دشاب . یم  ناشدنزرف  لئاسم  زا  یـضعب  هب  نیدلاو  یهجوت  یب  نیمه  دنتفا  یم  لاذتبا  ياهماد 

: میهد یم  رارق  یبایزرا  دروم  دعب  دنچ  زا  اج  نیا  رد  هک  دراد  نارتخد  فارحنا  رد  ار  شقن  نیرتشیب  نیلوا و  نیدلاو ،)  ) هداوناخ دـنیامرف :
مدـع لزنم و  لها  راتفر  کبـس  ای  هداوناخ و  تلاصا  تباـجن و  ینید  یب  اـی  يراد و  نید  هک  تسا  یهیدـب  هداوناـخ : رب  مکاـح  وج  فلا )

نید بیجن و  تلاصا ، اب  هداوناخ  هچ  ره  دراذـگیم  ریثأت  رتخد  ساسح  رکف  هیحور و  راتفر  رد  دراوم  بلغا  رد  تسردان  ياهراک  تحاـبق 
فارحنا هب  زین  نآ  نارتخد  هک  تسا  یعیبط  دنـشاب  راب  ودـنب  یب  يا  هداوناـخ  رگا  دوب و  دـنهاوخ  هنوگنیا  زین  هداوناـخ  نارتخد  دـشاب ، راد 

نایامن هدنیآ  رد  شـشوپ  عون  نیا  ریثأت  هکدـنادب  دـیاب  درب ، یم  نوریب  یباکر  سابل  اب  ار  شا  هلاس  رتخد 8  هک  یمناخ  دنوش  یم  هدیـشک 
. دـهد یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  شکدوک  هدـنیآ  یناور ، رظن  زا  دـنکیم ، قیوشت  صقر  هب  نامرحمان  يولج  ار  شرتخد  هک  یمناخ  دوش . یم 

هدوه یب  ناـبایخ  هچوکرد و  هک  یمناـخ  . تسا رثؤم  مه  شرتـخد  يور  عوضوم  نیا  تسین ، دـنبیاپ  مرحماـنربارب  رد  شدوـخ  هک  یمناـخ 
هب هراومه  هک  یمناخ  دوش ، یم  رهاظ  هدرک  شیارآ  یتروص  هاـتوک و  نیتسآ  ساـبل  اـب  ناـمرحمان  لـباقم  رد  هک  یمناـخ  دـنز ، یم  هسرپ 

ناشرتخد دنهد  یم  هزاجا  هک  ییاهمناخ  تشاد . دهاوخ  ار  يراتفر  نینچ  هاوخان  هاوخ  زین  شرتخد  دنادب  دیاب  تسا ، سوه  يوه و  لابند 
ار ناشنارتخد  داسف  ياه  هنیمز  اهنیا  ودنبای .... روضح  دنراد ، تکرـش  یناسک  هچ  درذگیم و  هچ  نآ  رد  دـنناد  یمن  هک  ییاه  ینامهم  رد 

نـس ياضتقا  دـنیوگیم : دـنوش و  یمن  تحاران  مرحمان ، دارفا  اب  ناشرتخد  هطبار  ندینـش  زا  اـه  هداوناـخ  زا  یـضعب  یتح  دـننکیم و  مهارف 
یب هداوناخ : رد  یبهذم  ینید و  تاداقتعا  یتسـس  ب ) دنـشاب . اهراتفر  هنوگ  نیا  تاعبت  رظتنم  دیاب  اهنیا  هدش . ضوع  هنامز  هرود و  تسا ،

هداوناخ نینچ  رد  دراد و  نارتخد  هژیو  هب  اهنآدـنزرف  ناج  حور و  رد  یقیمع  میقتـسم و  ریثأـت  نیدـلاو  یبهذـم  ینید و  ياهدـیقت  کـش ،
يرایـسب ماجنا  دوش ، یمن  تیاعر  یبهذـمو  ینید  لئاسم  هک  ییاه  هداوناخ  رد  اما  دوش ، یم  هدـید  نادـنزرف  نیب  رد  فارحنا  رتمک  ییاه ،

نید و حیحـص  تخانـش  ددرگیم . نادـنزرف  دـیدش  فارحنا  ثعاب  هلأسم  نیمه  دـنکیم و  هولج  يداع  ینی ، یقـالخا و د  هریغ  ياـهراکزا 
طیرفت و طارفا و  ینید و  لـئاسم  رد  یمهف  جـک  هنوگ  ره  رگید  فرط  زا  دوش و  یم  ناـسنا  یتخبـشوخ  تداعـس و  بجوم  نآ ، هب  لـمع 

نآ شخب  یلاعت  ماکحا  لئاسم و  نید و  زا  نادنزرف  زیرگ  یگدروخرس و  بجوم  هکلب  تسین  حیحص  اهنت  هن  یصخش  ياه  هقیلـس  لامِعا 
، دـنمورحم فلتخم  لیالد  هب  ود  ره  ای  ردام و  ردـپ ، دوجو  تمعن  زا  هک  ییاه  هداوناـخ  یخرب  هداوناـخ : یگدیـشاپ  مه  زا  ج ) ددرگ . یم 

یهاگ هداوناخ  یلام  دایز  نکمت  هداوناخ :  یلام  تیعـضو  د ) قالط . ياه  هچب  هرابرد  هژی  هب و  دوش  یم  هدـید  نارتخد  یقالخا  تافارحنا 
نینچ مه  تسا . یلاوما  نینچ  لصاح  هانگ و ... هب  هدولآ  ياه  ینیشن  بش  اه ، یتراپ  يرازگرب  دیامن . یم  یشومارف  ادخ  راچد  ار  نارتخد 
تهج رد  ردام  ردپ و  یهاگ  هکلب  تسین  زاس  فارحنا  دوخ  يدوخ  هب  رقف  دنکیم . داجیا  ار  یهارمگ  هب  التبا  ناکما  زین  یلام  نّکمت  مدـع 

نادنزرف دوش  یم  ثعاب  یهجوت  یب  نیا  دنوش و  یم  لفاغ  نادنزرف  تیبرت  زا  دنیامن و  یم  فرص  ار  يدایز  نامز  هداوناخ ، شاعم  بسک 
رد زین  یهاگ  دـشاب . یم  يرایـسب  تافارحنا  ءهمـشچرس  تیبرت ، ءوس  نیمه  هکدـنوشن  تیبرت  تسرد  یقالخا  یفطاع و  یحور ، ظاحل  زا 

رگا تیاهن  رد  هک  ددرگیم  اهدوبمک و ... اه و  هدقع  ندـمآ  دوجو  هب  ثعاب  هیلوا  ياهزاین  نیمأت  رد  ییاناوت  مدـع  هداوناخ و  یلام  رقف  رثا 
، نارتـخد فارحنا  لـماوع  زا  رگید  یکی  دـح : زا  شیب  يدازآ  ه )  ددرگیم . نارتـخد  رد  هژیو  هب  فارحنا  ثعاـب  دوشن ، لرتـنک  تیادـه و 

تفگ ییانج  رایداد  هب  ییانج  يارـسداد  رد  روضح  اب  دوب  هدش  ریگتـسد  یتراپ  سلجم  رد  هک  يرتخد  ردپ  تسا ؛ زرم  دـح و  یب  يدازآ 
هدیشاپ مه  زا  ما  هداوناخ  نوناک  هک  مدش  هجوتم  هراب  کی  مداد و  ناوارف  يدازآ  منادنزرف  هب  هک  دوب  نیا  نم  یگدنز  تاهابتـشا  زا  یکی 

دنتشگیم زاب  هناخ  هب  دنتـشاد  لیامت  هک  نامز  ره  جراخ و  هناخ  زا  تساوخ  یم  ناشلد  هک  نامز  ره  منارتخد  رـسمه و  هک  يروط  هب  تسا 
فارحنا ياه  هنیمز  زا  یکی  هداوناخ : یفاک  لرتنک  مدـع  و ) دـنا . هدـش  تازاجم  ریگتـسد و  یتراپ  سلاجم  رد  ناـنآ  زا  رفن  ود  نونکاـت  و 
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زا دـنیامن و  لرتنک  هنالقاع  ار  شیوخ  نارتخد  لامعاو  راتفر  دـیاب  ءایلوا  تسا . نارتخد  ياهراتفر  اهدـمآ و  تفر و  لرتنک  مدـع  نارتخد ،
ابراتفر یگنوگچ  اه  هداوناخ  زا  يرایسب  ءایلوا : حیحص  كرد  مدع  ز ) دننک . يریگولج  اه  هنیمز  نیا  رد  نادنزرف  طیرفت  طارفا و  هنوگره 
نارتخد تایحور  تیـصخش و  زا  حیحـص  كرد  اب  ردام  ردپ و  دیاب  دنراد  لکـشم  نانآ  اب  ابترا ط  يرارقرب  رد  دـنناد و  یمن  ار  نادـنزرف 

نارتخد و تالکـشم  رب  یلکـشم  دوخ  هکنیا  هن  دـنیامن ؟ يرای  تالکـشم  ردار  اـهنآ  دنـشاب و  هتـشاد  ناـنآ  اـب  حیحـص  يراـتفر  شیوخ ،
. تسا نارسپ  نارتخد و  زا  يرامش  ندش  هدیشک  داسف  هب  فارحنا و  ياهلیلد  نیرت  هدمع  زا  یکی  یفطاع : فعض  ح ) دنیازفیب . ناشنارـسپ 

نیا زا  دنقاتشم  اهریبعت  نیا  ندینـش  هب  تخـس  ییوس ، زا  دنونـش و  یمن  ردام  ردپ و  زا  ار  مزیزع  ریبعت  دنراد و  تبحم  دوبمک  هک  ینارتخد 
ياه هنیمز  لماوع و  یهاگ  دـننکیم . هدافتـسا  رایـسب  هبرح  نیا  زا  داسف  ياـههورگو  دنونـشب  ار  تاـملک  عون  نیا  اـت  دـنور  یم  ییاـج  ، ور

یب ياهیریگتخـس  يداصتقا ، تالکـشم  اج ، یب  ياهدامتعا  مرحمان ، مرحم و  طـالتخا  نوچمه : دوش ، یم  نارتخد  داـسف  بجوم  يرگید 
ًاـصوصخ نادنزرف  ًاتعیبط  ( 1  ...) لذـتبم و ياه  يد  یـس  اهملیف و  دـننام : ملاسان ، ياه  یمرگرـس  هداوناخ ، تراظن  مدـع  ردـپ ، دایتعا  اج ،

نانچ نآ  اما  دنهد ؛ ماجنا  ار  دوخ  یعرـش  فیاظو  يردپ ، ردام و  تسا  نکمم  هاگ  دنراد . رظن  ریز  ار  ردام  ردپ و  تاکرح  مامت  نارتخد ،
مه نآ  دنناوخب  هماقا  ناذا و  نودـب  تقو  رخآ  رد  ار  زامن  لاثم : ناونع  هب  دربن  تذـل  اهنآ  ماجنا  زا  دـنزرف  هکدـنهد  ماجنا  حور  یب  درس و 

باـجح و اـب  ینز  نم  هکنیا  اـب  ارچ  : " درک لاؤس  نم  زا  یمناـخ  دومرف : یم  یتـیبرت  مولع  دـیتاسا  زا  یکی  زاـمن . تاـبجاو  ماـجنا  دـح  رد 
دنمقالع باجح  هب  دراد  رارق  غولب  هناتسآ  رد  هک   60 ص 56 - يربکا ، دومحم  ناوج ، نارتخد  اب  نیدلا  راتفر و  مرتخد 1 . متسه ، يرداچ 

هآ ییوگب : يزادـنیب و  يرانک  هب  يرادرب و  ار  ترداچ  يوش  یم  هناخ  دراو  نوریب  زا  یتقو  هک  تسا  هدـش  لاحب  اـت  اـیآ  مدیـسرپ  تسین ؟
اب عقاو  رد  امش  متفگ : تسا . هداتفا  قافتا  یطیارـش  نینچ  اهراب  يرآ ، تفگ : دشاب . هدینـش  تلاس  درخ  رتخد  و  متخپ و ... ما ، هدش  هتـسخ 
یم ار  ترداچ  هناخ ، هب  ندیـسر  ماگنه  هب  امـش  رگا  درک ه ا ي . داجیا  تدـنزرف  نهذ  رد  یفنم  دـنیاشوخان و  ساسحا  کـی  تکرح  نیا 

لامعا و یتقو  : " دـیامرف یم  هر )  ) ینیمخ ماـما  رتخد  ( 1 . ) دوب رگید  يا  هنوگ  هب  تدـنزرف  راتفر  یتشاذـگیم ، رانک  مارتحا  اب  يدیـسوب و 
ماجنا دنتفگیم  هک  ار  يراک  میشاب ، هتشاد  وا  دننامه  يراتفر  میدرکیم  یعـس  هک  يروط  هب  تشاذگیم  ریثأت  ام  رد  میدید ، یمار  ماما  راتفر 

زا لبق  تعاس  مین  زا  ناشدوخ  دیناوخب ، زامن  دیاب  دنتفگیم : ام  هب  رگا  میداد و  یمن  ماجنا  مه  ام  ًارهق  دـنداد  یمن  ماجنا  ناشدوخ  دـیهدن ،
ناوج نارتخد  اب  نیدلاو  راتفر  . 1 ( 2" . ) دندناوخ یم  زامن  تقو  لوا  هشیمه  ناشیا  دـندش . یم  زامن  هدامآ  دـنتفرگیم و  وضو  زامن ، تقو 

ص 0 10 ج 1 ، باتفآ ، ياپ  هباپ  . 2 ص79 . يربکا ، دومحم 

نیدلاو تبحم  نارتخد و 

ناربهر ور  نیا  زا  دنـشاب  نیدـلاو  بوبحم  دـنراد  تسود  نادـنزرف  هک  ارچ  دـنیامنن ، غیرد  یتـبحم  چـیه  زا  ناشنادـنزرف  هب  دـیاب  نیدـلاو 
تبحم نادـنزرف  هب  ات  دـنا  هداد  روتـسد  زین  دوخ  ناوریپ  هب  دـنداد و  یم  رارق  تبحم  میرکت و  مارتحا و  دروم  ار  دوخ  نادـنزرف  ام  موصعم 
هکارچ ؛  دنهد تاجن  نئمطمان  فرحنم و  بابان و  ناتـسود  داسف و  بالجنم  رد  ندـش  راتفرگ  زا  ار  نانآ  تبحم ، هجوت و  نیا  اب  دـنیامن و 

نیا رد  نیدلاو  ًانایحا  رگا  دنیامن و  عابشا  دنهاوخ  یم  نکمم  تروص  ره  هب  ار  دوخ  هتساوخ  دنراد و  یمرگلد  تبحم و  هب  جایتحا  اه  هچب 
دنهاوخ بابان  ناتـسود  نئمطمان و  دارفا  غارـس  هب  نانآ  کش  نودب  ، دش هتفگ  هکروطنامه  دنـشاب ، هجوت  یب  ناشنادـنزرف  هب  تبـسن  هنیمز 

ناشتبحم راتفر و  رد  ردام  ردپ و  دنامن  هتفگان  دناشکدنهاوخ ؛ داسف  بالجنم  هب  ار  نانآ  هک  دش  دـنهاوخ  یبذاک  ياهتبحم  راتفرگو  تفر 
ناـنآ اـب  تش . اـک  دـنه  اوخ  ناـنآ  نیب  ار  ینمـشد  مخت  نتـشاذگ ، قرف  اـب  هک  ارچ  دـنراذگن ؛ قرف  ناونع  چـیه  هب  نارـسپ  نارتـخد و  نیب 

. دشاب یم  نانآ  دییأت  تبحم و  عون  کی  دوخ  ندومن ، هجوت  نانآ  رنه  لیـصحت و  راک و  هب  نتـساوخ و  ار  نانآ  تارظن  ندومن و  تروشم 
سپ دننک  یم  طبض  ار  تاکرح  نآ  عیرـس  دنراد و  رظن  ریز  ار  نیدلاو  تاکرح  مامت  نارتخد ، ًاصوصخ  نادنزرف ، دش ، هتفگ  ًالبق  هکنانچ 
زیهرپ ًادج  نانآ  رس  رب  ندز  داد  یـشاحف و  متـش و  برـض و  زا  ًالثم  تفرگ  رظن  رد  ار  بناوج  مامت  دیاب  مه  ندرک  هظعومو  تحیـصن  رد 
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دناوـت یم  هک  هدیـسر  ینـس  هب  ًـالثم  اـی  دوـمن  ییاـطخ  دـنزرف  رگا  مـه  ضرف  هـب  نارگید .  روـضح  رد  عاـمتجا و  رد  ًاـصوصخ  دـنیامن ، 
ندرک کمک  باوث  مارآ ، فیطل و  نایب  اب  دـیاب  ًائادـتبا  دـنکیم ، یچیپرـس  ای  یلبنت و  اما  دـنک  کمکردام  هب  یتحار  هب  هناخ  ياـهراکرد 

هک ارچ  تسوا  هقیلـس  دروم  ناسآ و  هک  درک  لوحم  وا  هب  ار  ییاهراک  دـیاب  لـیاوا  ناـمه  زا  هتبلا  دومن ، میهفت  وا  هب  ار  هناـخ  ياـهراکرد 
نیمه هک  ارچ  دروآ  راب  لـبنت  ار  ناـنآ  مه  دـیابن  درک و  هدرمژپ  ار  ناـنآ  تخـس  ياـهراک  اـب  دـیابن  دنتـسه و  فیطل  لگدـننام ، نارتخد ،

فلاخم نارتخد  ًاصوصخ  نادنزرف ، ندز  کتک  اب  مالسا  دنشاب . هتـشاد  ار  هناخ  رد  راک  هبرجت  دیاب  اذل  دش ؛ دنهاوخ  ردام  يزور  نارتخد 
دنپ نارگید  زا  رتدوز  دـنوش و  یم  هدرزآ  نارگید  زا  رتدوز  هک  دنتـسه  فیطل  كاپ و  یبلق  كزاـن و  یلد  ياراد  نارتخد  هک  ارچ  تسا ؛

شور نیا  رگا  اما  دروآ  هار  هب  ار  نانآ  ناوت  یم  نداد  هیدـه  شاداپ و  قیوشت و  اب  هناـهاوخریخ و  ياهدـنپ  مرن و  ناـبز  اـب  سپ  دنریذپ 0 
نابز اب  نارتخد  تفگ : دیاب  تروص  ره  رد  اما  دناسرت . شراک  بقاوع  زا  ار  وا  داد و  رادـشه  وا  هب  دـیاب  هک  تسا  عقوم  نآ  دوبن  زاس  راک 

: دنیامرف یم  نیـشیپ  باتکرد  یفجن  دمحم  دیـس  داتـسا  دمآ . دنهاوخ  نیدلاو  حیاصن  لابقتـسا  هب  نارـسپ  زا  رتهب  قطنم ، لالدتـسا و  مرن و 
نآ هار  زا  تسوا و  یعیبط  تساوخرد  هقالع  تبحم و  هک  ارچ  دننک  يرایبآ  رهم  تبحم و  اب  ار  نارتخد  لد  هعرزم  دنراد  هفیظو  نیدـلاو  "

تسا نارتخد  یگدنز  يرورض  تبحم ، هک  میدید  دزاس . یم  هدنز  وا  لد  رد  ار  یگدنز  هار  ددرگ و  نشور  دیاب  هدنیآ  يایند  هب  شمشچ 
زاربا دـنکروبع . یگداوناخ  تبحم  هلحرم  زا  تسا  ریزگان  عامتجا ، ِتبحم  هلحرم  هب  ندیـسر  يارب  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  شتیمها  و 

تبحم و بلج  ءهیام  رما  نیا  تسا  ندیـسوب  ندرک و  شزاون  نتفرگ و  لغب  رد  نآ  نیرتهب  هک  تسا  ریذـپ  ماـجنا  یفلتخم  قرط  هب  تبحم 
اجنیا زا  دیـسوبب  ار  ناتدـنزرف  هک  مالـسا  ءهیـصوت  زار  درک ، دـهاوخ  هدافتـسا  رتشیب  رطاخ  تینما  زا  دوش و  یم  یگدـنز  زا  رتخد  نانیمطا 

حول تسا  نوزوم  مالک  گنهآ و  ریذپلد و  میالم و  يادـص  اب  نتفگ  نخـس  هار  زا  تپانع  زاربا  رگید ، قیرط  زا  تبحم  دوش .  یم  فشک 
هکدشاب يدح  هب  دیاب  تبحم  نازیم  دشاب ؛ یناسنا  فطاوع  كاپ و  تاساسحازا  ولمم  هکرتهب  هچ  تسا و  هزنم  فاص و  يا  هنییآرتخد  لد 

يدرف ار  وا  نیمـضت و  ار  وا  یناور  یمـسج و  یفاک  دشر  هک  دـشاب  يرادـقم  هب  دـنک و  نشورو  دریگرب  رداررتخد  یگدـنز  يایاوز  مامت 
شدوـخ سفن  سکره  تساـهلد . شخب  تاـیح  تـبحم  دـشاب ، یم  تـبحم  ءهنـشت  ناـسنا  ( "1" . ) دـهد هعماج  لـیوحت  لداـعتم  ملاـس و 

یـسک بوبحم  دنادب  هک  یـسک  دنادرگ . یم  نامداشار  لد  تیبوبحم  ساسحا  دـشاب  نارگید  بوبحم  دـهاوخیم  شلدو  درادـب  تسودار 
ساسحا اب  دوب  دـهاوخ  هدرـسفا  هدرمژپ و  هشیمه  تهج ، نیدـب  درامـش ، یم  سک  یب  اهنت و  بوشآ ، رپ  ناهج  نیا  رد  ار  شدوخ  تسین ،

تافص رد  دهد و  همادا  شیوخ  ومن  دشر و  هب  تحار  مارآ و  ص94 . یمناق ، یلع  یتشادرب ، تیبرترد  ردام  شقن  دناوت 1 . یم  تیبوبحم 
داد شرورپ  یبو  هب  ار  فطاوع  تاساسحا و  ناوت  یم  تبحم  وترپ  رد  اذـل  تسا  کین  قالخا  ءهشیر  تبحم  دـبای . لماکت  تیناسنا ، یلاع 

ناسنا کی  هدیدن ، تبحم  رهم و  ردام  وردپ  زا  هتفای و  شرورپ  هفطاع  یب  درس و  طیحم  رد  هک  یـسک  اما  تخاس . هتـسیاش  یناسنا  وا  زا  و 
تسا دوجوم  ثیدح  ياهباتکرد  هک  هدروآ  لمع  هب  یناوارف  ياهشرافس  دیشچن ، ار  تبحم  معط  هک  یسک  دوب . دهاوخن  یعیبط  یـضار و 

رارق تمحر  دروم  دراد ، شدنزرف  هب  تبـسن  هک  یتبحم  تدش  ءهطـساو  هب  ار  شا  هدـنب  ادـخ  دـیامرف : یم  ع )  ) قداص ماما  هنومن : باب  زا 
(1" . ) دور یم  الاب  تشهب  رد  امـش  ءهجرد  يا  هسوب  ره  هطـساو  هب  اریز  دیـسوبب ، دایز  ار  ناتنادـنزرف  دومرف : ص )  ) ربماـیپ و  داد . دـهاوخ 
، دنکیم دوخ  ناتسود  هسردم و  طیحم  زا  یفیراعت  ددرگیم و  رب  هسردم  زا  شرتخد  یتقو  دشاب ، شرتخد  يارب  یمیمص  یتسود  دیاب  ردام 
ار شلد  ياهفرح  همه  دناوتب  رتخد  هک  يروط  هب  دـشاب  وا  زارمه  دـیامن و  ییامنهار  هار  شرتخد  دـیامن و  شوگ  لد  ناج و  اب  دـیاب  ردام 

ساـسحا تقو  چـیه  رتخد  دـشاب ، رتخد  زارمه  هک  يرداـم  ص 121  ینیما ، مـیهاربا  يراد ، رـسمه  نـیئآ  . 1 دـیامن . وگزاب  شرداـم  يارب 
دروم هداوناـخ  رد  هک  يرتخد  دـشاب ، هتـشاد  شمارآ  شیاـسآ و  لزنم  رد  هک  يرتخد  دور . یمن  باـبان  قیفر  غارـس  دـنک و  یمن  ییاـهنت 
درگلو نارـسپ  تبحم  هب  يزاین  درادن و  یفطاع  دوبمک  نوچ  دور ؛  یمن  بذاک  ياه  قشع  لابند  زگره  دـشاب ،  نیدـلاو  تبحم  مارتحا و 

یم ع )  ) یلع ترـضح  تسیچ ؟ ندوب  هناحیر  يانعم  دنا .  هناحیر  نارتخد  يرآ  دروخ . دهاوخن  ار  نالها  ان  بیرف  زگره  درادن و  ینابایخ 
مک دـیابن  هک  تسا  يا  هناحیر  رتخد  " روز . رپ  ناـمرهق و  تسین  تسا و  هناـحیر  رتخد )  ) نز ۀـنامرهقب ؟ تسیل  ۀـناحیر و  هارملا  : " دـیامرف
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دیشک دوخ  رتخد  خر  هب  ار  رگید  نارتخد  ياه  یبوخ  دیابن  دوش ، درخ  رتخد  تیصخش  دیابن  دوش ؛  وا  هب  تبسن  یمارتحا  یب  رازآ و  نیرت 
. تشاذگ وا  شود  رب  ار  تخس  راوشد و  ياهراک  دیابن  و 

یمالسا تیبرت  هجیتن  نارتخد و 

دهاوخ نانآ  يارب  ترخآ  ایند و  رد  يدنلبرس  راختفا و  بجوم  کش  نودب  دنیامن ، تیبرت  مالسا  روتـسد  قبط  ار  ناشنادنزرف  نیدلاو  رگا 
ره تروص  لباقم  رد  رون  زا  یقبط  هک  دـنیب  یم  ار  تاوما  باوخ  ملاع  رد  يزور  هک  هدـش  لقن  هبالق  نبا  زا  رابخالا ، یلائل  باـتکرد  دوب .

یقبط وت  لباقم  رد  ارچ  مدرک  لاؤس  وا  زا  تسین  رون  زا  یقبط  وا  تروص  لباقم  رد  هک  مدید  ار  رفن  کی  اما  هدش ؛ هدراذگ  اهنآ  زا  مادـک 
رـس رب  هعمج  ياهزور  دـنناوخ ، یم  نآرق  دـننکیم ، اعد  ناشیارب  هک  دـنراد  یحلاـص  دـالوا  اـیند  رد  اـهنیا  هک  داد  باوج  وا  تسین  رون  زا 

یمن اعد  میارب  هک  مراد  حلاص  ریغ  رـسپ  کی  اما  تسا ، صاخـشا  نیا  يایاده  رون  نیا  دنهد و  یم  هقدـص  اهنیا  يارب  دـنیآ و  یم  ناشربق 
، حـلاص دـنزرف  يرآ  تاوما . نیا  دزن  رد  مشک  یم  تلاجخ  نم  تسین و  نم  لباقم  رد  رون  یقبط  رطاخ  نیا  هب  دـهد ، یمن  هقدـص  دـنک و 

نادـنزرف نارتخد و  هتبلا  درکدـهاوخن ، غیرد  نانآ  يارب  ندومن و ... تاریخ  زا  ردام  ردـپ و  گرم  زادـعب  هک  تسا  تشهب  ياهلگزا  یلگ 
نیا رد  دنشاب ؛ نانآ  راذگ  تمدخ  گرم  ِمدات  دنهد و  رارق  دوخ  میرکت  مارتحا و  دروم  ار  نانآو  دنشاب  نیدلاو  تامحز  ناد  ردق  دیاب  مه 

راگدرورپ زا  ادـخ ، اب  تاجانم  ماـگنه  هب  راـبکی  ع )  ) یـسوم ترـضح  مینک : یم  هدنـسب  هدـنزومآ  بیجع و  ناتـساد  کـی  هب  طـقف  دروم 
هک ناکم  نالف  رد  تسا  یناوج  یسوم !  يا  دمآ . باطخ  دهد . ناشنوا  هب  تسوا  ءهبتر  مه  ماقم و  مه  تشهب  رد  هک  ار  یسکات  تساوخ 

کی تسا  نکمم  هنوگچ  هک  درک  بجعت  ع )  ) یـسوم دوب . دـهاوخوت  اب  ماـقم  مه  تشهب  رد  هک  تسا  یـسکوا  تسا  لوغـشم  یباـصق  هب 
دـنیبب و ار  ناوج  راـتفر  اـت  دـشاب  وا  بقارم  دور و  وا  غارـس  هب  تفرگ  میمـصت  دـشاب  مزعلا  اولوا  ربماـیپ  کـی  ماـقم  مه  یلومعم ، بساـک 

یلو دنام  وا  ناکد  رد  بش  ات  تفر و  وا  غارس  هب  يزور  تسا . هدیـسر  یماقم  نینچ  هب  هکدنز  یم  رـس  یحلاص  لامعا  هچ  وا  زا  هکدمهفب 
ناوج درک .. بیقعت  ار  وا  نارمع  نب  یـسوم  دـش ، هناخ  هناور  درک و  لـیطعت  ار  دوخ  هزاـغم  رتدوز  ناوج  بش ، دـیدن . وا  زا  یـصاخ  راـک 
ناوج مشاب ، وت  نامهم  بشما  مهاوخ  یم  دومرف : ترضح  یتسیک ؟ تفگ  دمآ و  ارس  برد  هب  ناوج  دز  رد  دمآ و  یسوم  دش ، هناخ  دراو 

دزن سپـس  هدرک و  هدامآ  ییاذغ  رادقم  ناوج ، دید  تفرگ ، رظن  ریز  ار  ناوج  راتفر  دـنام و  ناوج  لزنم  رد  ار  بش  نآ  یـسوم  درک  لوبق 
نزریپ نآ  ناهد  رد  همقل  همقل  ار  اذغ  یصاخ  ۀلـصوح  اب  تفر و  دوبن ، دوخ  ياپ  تسد و  نداد  تکرح  هب  رداق  نس  يدایز  زا  هک  ینزریپ 

نیا رد  هک  دش  هجوتم  نارمع  نب  یـسوم  دیناباوخ . ار  وا  دـینارتسگ و  ار  شرتسب  درک و  ضوع  ار  وا  سابل  سپـس  دـش ، ریـس  ات  تشاذـگ 
لسوت و بش و  همین  ياعد  دـننام  يرگید  لمع  دوخ  ینید  بجاو  فیاظو  زا  ریغ  بش  نآ  رد  ناوج  نآ  اریز  تسا  هتفهن  يزمر  تمدـخ 
داد و ماجنا  نزریپ  يارب  ار  دوب  هداد  ماجنا  بش  هچنآ  مامت  لزنم  زا  ندش  جراخزا  لبق  ناوج  زاب  دش  حبص  یتقو  دادن ؛ ماجنا  يا  هلان  هآ و 
هچ يا  هتـسب  وا  تمدخ  هب  رمکردقنیا  هک  نز  نیا  دیـسرپ : ناوج  نآ  زا  یـسوم  ترـضح  دش . راپـسهر  دوخ  ءهزاغم  يوس  هب  لزنم  زادـعب 
ور نیا  زا  مروایب  وا  يارب  راکتمدـخ  ناونع  هب  ار  یـسک  دـهد  یمن  هزاجا  میلام  عضو  تسا و  نم  رداموا  تفگ : ناوج  دراد ؟ وت  اب  یتبـسن 

یماگنه وت  ردام  دیسرپ : یسوم  ترضح  منک . یگدیسر  وا  ياهراک  هب  ات  موشیم  جراخ  رترید  حبص  میآ و  یم  هناخ  هب  رتدوز  ناهاگماش 
مراذگیم وا  ناهد  رد  ییاذغ  ءهمقل  هاگره  تفگ : ناوج  دیوگیم : هچ  دش  یمن  هداد  صیخـشت  هک  دز  یم  یفرح  يداد  یم  اذـغ  وا  هب  هک 

ماقم و مه  نک و  تشهب  دراو  ار  وا  دهد  یم  ماجنا  نم  يارب  مدنزرف  هک  یتامدخ  ساپ  هب  وت  ایادخ !  دیوگیم  منکیم  ضوع  ار  شسابلای  و 
داد هدژم  ناوج  هب  دروخ و  یناکت  دینش ، ار  نخس  نیا  یتقو  ع )  ) یـسوم نادرگ . نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  ام ، نامز  ربمغیپ  اب  نیـشنمه 

تاجانم ناتساد  هاگنآ  يدیسر ، ماقم  نیا  هب  یکین  لمع  هچ  زا  وت  هک  منادب  هکنیا  رگم  مدماین  اجنیا  هب  متسه و  نارمع  نب  یـسوم  نم  هک 
ص481. ظاعو ، راتفگ  . 1 ( 1 . ) درک لقن  ناوج  يارب  ار  راگدرورپ  باطخ  ادخ و  اب  ار  دوخ 
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نیطایش ياهماد  نارتخد و  موس :  لصف 

نیطایش ياهماد  نارتخد و 

داسف و بالجنم  هب  ار  كاـپ  نیمزرـس  نیا  ناـناوج  اـت  دـن  داد ه ا  مه  تسد  هب  تسد  نیطایـش  ياـه  هدرورپ  تسد  یتح  نیطایـش  یماـمت 
بّرخم ندیشک و  لاذتبا  هب  يارب  دننک ه ا ي  فرحنم  ءهلیسو  هحلسا و  چیه  زا  اذل  دنزاس . فرحنم  ار  نانآ  هداد و  قوس  یقالخا  طاطحنا 

مه اهماد  نیا  دنتـسین ؛ مک  نانآ  بیرخت  يارب  ناسوهلب  نیطایـش و  ياـهماد  دـننادب  دـیاب  زیزع  نارتخد  اـما  . دـننک یمن  غیرد  ناـنآ  ندومن 
لثم لذـتبم  ياهملیف  زیگنارب و  توهـش  ياهـسکع  هک  يا  هناخ  رد  ًالثم  دوش ، یم  تفای  عامتجا  هناخ و  زا  نوریب  رد  مهو  هناخ  نوناـکرد 

تافارحنا نیا  اب  دـیاب  زیزع  نارتخد  هک  دـنکیم  مهارف  دـع ه ا ي  يارب  ار  فارحنا  هنیمز  ًاتعیبط  دـشاب  وئدـیو  رانکرد  صقر و .... ياـهملیف 
. دنیامن هزرابم 

یبای تسود  نارتخد و 

مهارف ناسنا  ره  يارب  ار  فارحنا  ياه  هنیمز  بابان  ناتسود  نیمه  دنراد ؛ ناناوج  نارتخد و  فارحنا  رد  ییازسب  شقن  مه  بابان  ناتـسود 
، ناتـسود نیا  یتح  . راوشدو تخـس  رایـسب  اـی  تسا  نکمم  ریغ  اـی  نآ  ناربـج  هک  تشاد  دـهاوخ  یپ  رد  ار  یموش  تبقاـع  ًاـعطق  هدومن و 
اب ترشاعم  تقافر و  ار  منهج  شتآ  رد  دوخ  طوقـس  تلع  دش و  دنهاوخ  ناسنا  يارب  تمایق  زور  رد  یگرزب  رـسدرد  يراتفرگ و  بجوم 

« ًالیلخ ًانالف  ذختا  مل  ینتیل  اتلیو  ای  دننز «: یمدایرف  تخـس  زور  نآ  رد  نانیا  دیامرف  یم  نآرق  هک  دنناد  یمدـساف  فرحنم و  ناتـسود  نیا 
ّیبُا هبقع " و   " مان هب  دندوب  قیفر  ود  ص )  ) ادـخ لوسر  رـصع  رد  (. 1 "  ) میدـیزگیمن رب  تسود  ناونع  هب  ار  ینالف  شاک  ، : اـمرب ياو  يا 
اذغ فرـص  يارب  دوخ  هلیبق  ناگرزب  زا  نآ  نمـض  ودادـیم  بیترت  ینامهیم  سلجم  تشگیم ، رب  یترفاسم  زا  هاگره  هکدوب  نیا  هبقع  مسر 
هیآ ناقرف ، ءهروس  رفس 1 . زا  يزور  يو  دومن ؛ یم  توعد  زین  ار  ص )  ) ادخ لوسر  دوب ، هدرواین  مالسا  زونه  هکنیا  اب  وا  دومن  یم  توعد 

توعد زین  ار  ص )  ) مالـسا یمارگربمایپ  دوخ  ءهلیبق  ناگرزب  زا  توعد  رانکرد  داد و  بیترت  ینامهم  سلجم  لومعم  قبط  تشگرب و  . 28
يا دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  سپ  دش  هدرتسگ  اذـغ  ءهرفـس  یتاظحل  زا  سپ  دـندش و  رـضاح  یگمه  نانامهم  و  ص )  ) ادـخ لوسر  دومن 
زین هبقع  . ینک يراج  نابز  رب  ار  نم  يربماـیپ  تلاـسر  ادـخ و  یگناـگی  هب  تداهـش  دـیاب  مروخب  وت  ياذـغ  زا  نم  یهاوخ  یم  رگا  هبقع ! 

هب ار  دوخ  سپ  تفای  عالطا  نآ  زا  زین  ّیبا  شتسود  دیچیپ و  رهش  رد  تعرـس  هب  ربخ  نیا  دش  ناملـسم  دومن و  يراج  نابز  رب  ار  نیتداهش 
مان هب  يدرم  ما ؛ هدشن  فرحنم  نم  هن ! تفگ : باوج  رد  هبقع  يا . هتـشگ  فرحنم  دوخ  ناکاین  نید  زا  وت  هبقع ! يا  تفگو : دـناسر  هبقع 
نابز رب  ار  نیتداهـش  دزیخنرب  نم  ءهرفـس  رانکزا  هنـسرگوا  هکنآ  رطاخ  هب  نم  دوبن و  نم  ياذغ  ندروخ  هب  رـضاح  نم  سلجم  رد  دـمحم 
دروخ ار  دوخدب  تسود  بیرف  زین  هبقع  ییامن  نیهوتوا  هب  يوش و  رضاح  دمحم  هار  رس  هکنآ  رگم  منکیمن  رواب  تفگ  یبا  مدرک . يراج 
گنج رد  لاح  نیمه  اب  هبقع  ماجنارس  دش 0 دترم  تفرگازسان و  شحف و  داب  هب  ار  ترـضح  نآ  تفرگ و  ار  ص )  ) ادخ لوسر  هار  ولج  و 

ببس رما  نیمه  دیسر . تکاله  هب  دحا  گنج  رد  زین  یبا  شتسود  دیسر و  لتق  هب  دمآ و  نیملـسم  اب  گنج  هبرفکو  كرـش  تلاح  اب  ردب 
هدش فرحنم  دب  تسود  باختنا  رثا  رب  هک  ار  یـسک  نآ  تازاجم  تشونرـس و  دوش و  لزان  ناقرف  هکرابم  ءهروس  زا  ات 29  هیآ 27  ات  دش 

ایآ دـنراد ، تقاـفر  ترـشاعم و  یناـسک  هچ  اـب  دنـشاب  بقارم  ًـالماک  دـیاب  یمارگ  زیزع و  نارتخد  نیارباـنب ، ( 1 . "  ) دـیامن ناـیب  ار  تسا 
نیـشنمه و یناسکاب  ای  دوش  یم  نانآ  یملع  یقالخا و  يداقتعا و  يونعم و  لـئاسم  رد  تفرـشیپ  بجوم  هک  دـننکیم  ترـشاعم  یناـسکاب 

تیمها ام  نید  ناگرزب  مالـسا و  . تسا ناـنآ  يارب  ترخآ  اـیند و  رد  یماندـب  یتح  یقـالخا و  طاـطحنا  بجوم  هک  دـننکیم  دـمآ  تفر و 
دیشاب هتـشاد  تساخرب  تسـشن و  هورگ  جنپ  اب   : " دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  ص )  ) مالـسا یمارگ  لوسر  دنهد . یم  ملاس  تسود  هب  یناوارف 

هک یناسک  - 3 دنهد . یم  قوس  ینتورف  هب  ربکت ، زا  ار  امـش  هک  يدارفا  - 2 دنناوخ . یم  نیقی  هب  دـیدرت ، کش و  زا  ار  امـش  هک  ینانآ  - 1
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. دننکیم توعد  ص68 . ج 5 1 ، هنومنریسفت ، زا  لقن  هب  ص 166 ، ج 7 ،  ، نایبلا عمجم  تین 1 . صولخ  هب  ییامندوخ ، رهاظت و  زا  ار  اـمش 
-5 (. دننکیم کیدزن  دنوادخ  هب  ار  امش  و   ) دنناوخ یم  ارف  نآ  هب  یگقالع  یب  هب  ار  امـش  هانگو ،)  ) ایند هب  یگتـسبلد  زا  هک  یـصاخشا  - 4
اب هک  تسا  یسک  بوخ ، تسود  نیرتهب  اذل  ( 1 . ) دننکیم شرافس  نانآ  یهاوخ  ریخ  رب  هتشادزاب و  مدرم  هب  تنایخ  زا  ار  امش  هک  یناسک 

: دـیامرف یم  ننیمؤملاریما  هکنانچ  دـیامن ؛ رود  هانگ  زا  شیاه  ییامنهار  اب  ادـخ و  هب  کیدزن  ادـخ و  دای  هب  ار  ناسنا  شیاهتبحـص  هاگن و 
، هنییآ - 1 دـهد : یم  حرـش  نینچ  ار  ینارون  ثیدـح  نیا  یتئارق  نسحم  ياـقآ  باـنج   " تسا . نمؤم  ءهنییآ  نمؤم  نمؤملا ، ةارم  نمؤملا  "

هنییآ - 2 دوشن . وا  عنام  تلاجخ و ... سرت و  دـیوگب و  ار  شردارب  بیع  دـیاب  مه  نمؤم  دـهد ؛ یم  اـشن ن  ار  اـه  یگدولآ  داریا و  بیع و 
ار بیع  هنییآ ، - 3 دـنک . حرطم  زین  ار  تبثم  طاقن  یفنم ، طاقن  رانکرد  دـیاب  مه  نمؤم  دـهد ؛ یم  ناشن  مه  ار  اه  ییابیز  اـهبیع ، راـنکرد 
هب ار  دوخ  داقتنا  دیاب  هکلب  ص 82 . ج 1 ، یسبط ، لوکشکزا  لقن  هب  ص202  ، هریشع ینثا  دنک 1. تبیغ  دیابن  مه  نمؤم  دـیوگیم ؛ ربور و 
وم هب  وم  هتفر  رـس  تشپ  نابز  رازه  اب  هناش  نانچ  هن  دـیوگ  ورب  ور  هنییآ  نوچمه  ارم  بیع  تسود  هک  مراد  تسود  . دـیوگب صخـش  دوخ 

دنکن گرزب  ار  شردارب  بیع  دـیاب  مه  نمؤم  دـهد ؛  یم  ناشن  تسه  هک  هزادـنا  نامه  هب  هکلب  دـنکیمن  گرزب  ار  بیع  هنییآ ، - 4 دیوگ
دنک يزیر  وربآ  داد و  هکنیا  نودب  مارآ ، دیاب  مه  نمؤم  دیوگیم ؛ ادص  ورس  یب  ار  بیع  هنییآ ، - 5. دیوگب تسه  هک  هزادنا  نامه  هب  هکلب 

دیوگب ار  بیع  تیمیمص  افص و  يور  زا  دیاب  زین  نمؤم  دیوگیم ، ار  بیع  شندوب  فاص  رطاخ  هب  هنییآ  - 6 دنک . حرطم  ار  شردارب  بیع 
، ییاتسور يرهش و  صخش  نآ  هک  درادن  یتوافت  هنییآ  يارب  دنناسکی و  مدرم  همه  هنییآ  يارب  - 7. يزرو ضرغ  يزوت و  هنیک  يور  زا  هن 

ادـخ رطاخ  هب  دـیاب  هکلب  دریگرارق ؛ دارفا  تیـصخش  ریثات  تحت  دـیابن  زین  نمؤم  دـشاب . تورث و .... ماقم و  بحاـص  داوس ، یب  داوس و  اـب 
تحت هچ  ره  مه  نمؤم  تسین . رادرب  تسد  دنکیم و  ار  دوخ  راک  هتسکش  ياه  هنییآ  زا  يا  هعطق  ره  دننکشب ، ار  هنییآ  رگا  - 8. دنک داقتنا 

رگا زین  نمؤم  دهد ؛ یمن  ناشن  ار  بیع  رگید  دنیـشنب ، رامغ  درگ و  هنییآ  يور  رگا  - 9. دنکیم داقتنا  دوش و  یمن  تکاس  دریگرارق ، راشف 
ینمؤم یتقو  زین  نمؤم  دوش ؛ یمن  ینابـصع  تحاران و  هنییآ  ییوگبیع  زا  یـسک  تقو  چـیه  - 10. درادن رثا 61  شفرح  دـشاب  هدولآ  دوخ 
یبهذـم یناتـسود  نینچ  هک  ینارتخد  لاح  هب  اشوخ  (. 1"  ) دوش هدـیجنر  وا  زا  دـیابن  دـنکیم ) ییامنهار  ار  وا  و   ) دـیوگیم ار  وا  دـب  رگید 

ودب ناتـسود  گنن  مان  هک  ینانآ  لاح  هب  ادـب  دـنناد و  یم  ناتـسود  نین  نیا  نویدـم  یگدـنز  لحارم  مامت  رد  ار  دوخ  تیقفوم  هک  دـنراد 
تـسود " ار نآ  سیلبا  هک  عورـشمان  ياه  یتسود  ًاـصوصخ ا ز  یناتـسود ، نینچ  زا  دـیزیهرپب  نازیزع !  دـنرخ ، یم  دوخ  يارب  ار  فرحنم 

نیرت لذتبم  نیرت و  برخم  ، دریگیم همشچرس  یناطیش  توهـش  سوه و  يوهزا و  هک  اه  یتسود  عون  نیا  تسا و  هدرک  يراذگمان  رـسپ "
عون نیا  تفگ  دـیاب  عقاو  رد  . دوـب دـهاوخن  يرگید  زیچ  ترخآ  رد  خزود  شتآ  اـیند و  رد  يراوـخو  تلذ  گـنن ، زج  تساـه و  یتـسود 

. دـشاب یم  نامیا  تسـس  ناناوج  يارب  نیطایـش  ياهماد  نیرتگرزب  زا  رذـگدوز  ياهتذـل  کـلهمو و  بذاـک  ياـه  یقـشاع  اـه و  یتسود 
باختنا ندومن  یگدـنز  يارب  ار  ینابایخ  رتخد  کی  یتح  یناـبایخ  نارـسپ  نیا  هکدـننکن  شومارف  ار  لـصا  نیا  هاـگچیه  یمارگ  نارتخد 

بیرف نازیزع  سپ  دنور ؛ یمن  هداد  دابرب  ار  دوخ  تفع  ایح و  هک  يرتخد  غارس  ص56  یتئارق ، داتسا  زامن ، اب  هارمه  هاگچیه 1. دننکیمن و 
تنیط كاپ  نارتخد  يا  يرآ  دییامن . ظفح  ار  دوخ  تلزنم  ماقم و  دـیهدن و  رارق  اهنآ  ءهچیزاب  ار  دوخ  دـیروخن و  ار  ینابایخ  نارـسپ  نیا 

راک بیرف  دایش و  ناطیـش  کی  ناهد  زا  مالـس  نیا  هکدیهدن  ار  نانآ  مالـس  باوج  یتح  دیروخن و  ار  ربخ  یب  ادخ  زا  نادایـش  نیا  بیرف 
دینکن تولخ  نانآ  اب  ییاهدـیعو  هدـعو و  تمیق و  چـیه  اب  دـینکن و  يا  هجوت  نانآ  یناسفن  ياه  هتـساوخ  تالیامت و  هب  دوش ؛ یم  جراخ 

تفگ ع ) یـسوم ( ترـضح  هب  ناطیـش  : " هک تسا  تیاور  هکنانچ  دنهد  یم  رارق  یناطیـش  ياه  هسوسو  ضرعم  رد  ار  امـش  نانآ  هک  ارچ 
رـضاح وا  نتخاس  هدولآ  ندرک و  هارمگ  يارب  دوخ  نم  دـنک ، نینچ  سکره  هک  نکم  تولخ  تسین ، لالح  وت  رب  هک  ینز  اـب  یـسوم  يا  :

زا دندایـشو ، دنر  بلغا  هکنآز  سرتب  نادرم  تبحـص  زا  نم ، يابیز  رتخد  (. 1"  ) درک مهاوخن  راذـگاو  منارای  هب  ار  مادـقا  نیا  موش و  یم 
غرم ص334 . ج6 7 ، راونالا ، راحب  سرتب 1 . ناراکمتـس  نیا  قشع  ماد  زا  رادشوه  ماد  هب  درآ  یلد  ره  رهام ، دایـص  نوچ  درم  سرتب  نانآ 
لبلب بیرف  زا  یگدنزو  قشعرازلگءهتفکـشن  لگون  سرتب  نادنز  ءهشوک  جـنر  ریجنز و  مغ  زا  درم  يوکزج  دـش  هک  اج  ره  هد ، زاورپ  لد 

دنا هناحیر  www.Ghaemiyeh.comنارتخد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 62زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


نونکا هنافسأتم  ( 1  ) سرتب ناـمیا  نزهر  نیا  زا  ناـج و  يـالب  نیز  تسا  هلیح  اپارـس  ادیـش  ءهدادـلد  قشاـع  سرتب  ناـحلا  شوخ  يادـیش 
هک ییاهشیارآ  اب  دننکیم ؛ هدافتـسا  يدنفرت  ره  زا  نامیالا  فیعـض  نارتخد  بیرف  يارب  هدز  برغ  نارـسوه و  هزره و  ناناوج  زا  يرایـسب 
یم عاـمتجا  دراو  نتخادـنازنل و .... تروص و  ندومن  میرگ  اـهوم و  ندرک  گـنر  وربا و  ریز  نتـشادرب  هلمج : زا  تسا  ناوناـب  صوصخم 

شوخ ییاهرام  دننام  چوپ و  رد  چوپ  عقاو  رد  كان و  تشحو  هدولآ و  ینطاب  دید  یهاوخ  يرگن ، یم  ار  هکـس  يور  نآ  یتقو  اما  دـنوش 
هیـس يراوخ و  تلذ و  لاذـتبا و  گنن و  زج  هداتفا و  اهنآ  ماد  رد  کیدزن و  ناـنآ  هب  ناـمیالا  فیعـض  ياـهناسنا  هکدنتـسه  لاـخ  طـخ و 
یلع دمحم  رهوش ، نز و  كاپ 1 . نامیالا و  يوق  هک  ینارتخد  هدش  هبرجت  خیرات ، رد  هتبلا  . دش دهاوخن  اهنآ  دیاع  رگید  زیچ  چـیه  ییور ،

دـن و دروخن ه ا  ار  ربخ  یب  یهلا  تیبرت  زا  نادایـش  نیا  بیرف  هاگچیه  دنتـسه ، ع )  ) تیب لـها  یهلا و  رون  هب  رونم  ص28 . ج 2 ،  ، يرفص
ءاضرا لابند  طقف  نیطایـش  نایرگـشل  زا  يا  هدـع  هک  دـننادب  ماقمالاو  نارتخد  . دـنا هدومنن  نان  هناراـک ا  بیرف  ياـه  هتـساوخ  هب  يا  هجوت 

زج دوخ ، فیثک  ياهیراگن  همان  ینفلت و  ياهتمحازم  اب  یتح  نانیا  دنتسه ؛ برغ  گنهرفو  عورـشمان  ياه  يدازآ  جیورت  یـسنج و  هزیرغ 
يورین نیب  سفن و  ياوه  نامیا و  نیب  گنج  یناکم  ره  نامز و  ره  رد  نازیزع  دـنرادن . رگید  یفدهامـش  تصخـشو  تفع  نید و  برخت 
ناطیـش هیـضق  فرط  کـی  تقیقح  رد  هک  تسه  هدوب و  هماوـل  سفن  هراـما و  سفن  نیب  توهـش و  لـقع و  نیب  یناطیـش و  يورین  یهلا و 

يروط هب  دهد  یم  هولج  بیرفلد  ابیز و  اهرظن  رد  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  ناطیـش  تسناد  دـیاب  سپ  یناسنا  حو  ررگید  فرط  درادروضح 
ار دوخ  نامیا  لقع و  تسیرورض  بجاو و  اذل  دنورب  یناطیش  کلهم  ياه  هتساوخ  نآ  فرط  هب  ات  دنوش  یم  هسوسو  اه  ناسنا  یضعب  هک 

. میسرب یناسنا  یهلا و  ینارون  ضیف و  رپ  ياه  همشچ  هب  ات  میبلطب  کمک  هب  یناطیش  سواسو  نیا  زا  تاجن  يارب 

رادشه

جاودزا مه  اب  دنهاوخ  یم  هک  يرتخد  رسپ و  هدمآ  مالسا  ياجک  دنـشاب ! یفارخ  ياهفرع  زا  یـضعب  بظاوم  هک  مرتحم  نیدلاو  هب  رادشه 
يابیز ياهلگ  يا  نارتخد و  يا  رادشه  رادشه  دی . درب ه ا  یپ  نآ  بقاوع  هب  ایآ  دنشاب ! مه  رانکرد  یتدم  دیاب  رتشیب  تخانش  يارب  دننک ،

یمن متخ  جاودزا  هب  اه  طابترا  نی  اًالومعم  هکدینادب  دیهدن و  تلذ  نیا  هب  نت  هاگ  چـیه  طلغ و  ياهم  وسر  مسر و  نیا  زا  دیـسرتب  تقلخ 
. دوب دهاوخن  یکرابم  جاودزا  جاودزا ، نآ  دوش  متخ  جاودزا  هب  مه  رگا  دوش و 

یی ارگدم  نارتخد و 

هراومه دنوش و  یمالتبم  نآ  هب  نانز  نارتخد و  یخرب  هک  تسا  یصاخ  يرامیب  ییارگدم ، دشاب ؛ یم  ییارگدم  نیمه  نیطایش  ياهماد  زا 
هزیرغ ای  دـنزاسب و  بذاک  یتیـصخش  دوخ  يارب  هک  ات  دنـشیارآ  سابل و  ياه  هزات  لابند  هب  یتمیق ، تمحز و  ره  اـب  هتـسب ، شوگو  مشچ 

اهنآ زا  رتالاب  رترب و  یهورگ  هشیمه  هکلب  دنـسر  یمن  دوخ  یعقاو  هتـساوخ  هب  اـهنت  هن  هک  نآ  زا  لـفاغ  دـنیامن ، اـضرا  ار  دوخ  یبلط  عونت 
هب تراسا و  يارب  نارگرامعتسا  هک  تسا  یماد  ییارگدم  دننادب  دیاب  ارگدم  نارتخد  دراذگ ؛ یقاب  اهنآ  يارب  ار  ترسح  هکدوش  یم  ادیپ 

ياهشزرا دنهد و  قوس  ییارگ  فرصم  يوس  هب  ار  اهنآ  هلیـسو  نادب  ات  دن  درک ه ا  نهپ  یمالـسا  ياهروشک  نانز  نارتخد و  نتخادنا  ماد 
ییابیز سابل و  لدم  ءهئارا  اهنت  اهنآ  فدـه  اریز  دـنیامن ؛ رود  دوخ  یتایح  یعقاو و  ياهـشزرا  زا  ار  اهنآ  دـننک و  لیمحت  اهنآ  هب  ار  دوخ 

تیوه و یب  یکـسورع  هب  یمدآ  تیـصخش  لیدبت  اه و  یتسپو  لاذتبا  يوس  هب  ناناوج  ندیناشکو  یگنهرف  تراسا  فدـه ، هکلب  تسین ،
دورو ماگنه  دـنروایب و  ور  ناشدوخ  یمالـسا  گنهرف  هب  برغ  گنهرف  زا  ندومن  دـیلقت  ياج  هب  نارتخد  تسابیز  هچ  ( 1  ) درد 000 یب 

، فیفع بیجن ،  هک  تسا  نیا  رد  نارتخد  لامک  هک  ارچ  دنـشاب ؛ یـشیارآ  عون  چیه  نودب  تهبا و  راقو و  ایند  کی  اب  عامتجا  ءهصرع  رد 
دننکیم اج  یب  ياه  هدنخ  اه و  یخوش  دوخ  ناتسود  اب  دننز و  یم  هسرپ  اهنابایخ  رد  هدوهیب  هک  ینارتخد  اما  دنشاب ؛ نیگنـس  نماد و  كاپ 

هعماج مالسا و  دییأت  دروم  هاگچیه  دنتسه  ندروآرد  کلکش  ندروخ و  همخت  ندیوج و  سمادآ  هلمج : زا  تسیاشان  تاکرح  لوغشم  و 
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دومحم هناحیر ، يارب  تفرگ و 1. دـنهاوخ  رارق  شابوا  لزارا و  هزره و  دارفا  تمرح  کته  دروم  نآ  زا  هتـشذگو  دوب  دـنهاوخن  یمالـسا 
نیا اب  ار  ناـشدوخ  تلزنم  ماـقم و  هک  ارچ  دـش ؛ دـهاوخ  بوسحم  نارتخد  نیا  رد  تیـصخش  دوبمک  عون  کـی  دوخ  نیا  ص 20  يربکا 
لاـم دـگل  ار  نآ  هدرب و  لاؤس  ریز  ار  ناـنآ  تفع  تیـصخش و  اـت  دـنهد  یم  تأرج  مه  نارگید  هب  هدرک و  لاـم  دـگل  رتـشیب  تاـکرح " 

ییابیز هانگ  يرآ ، داد ، دنهاوخ  تسد  زا  اهیرـس  کبـس  هانگ و  هلیـسوب  دنتـسه ، يدادادخ  ییابیز  ياراد  رگا  هکنیا  زا  ربخ  یب  و  دنیامن .
دراو دوخ و  رهاظ  ندومن  شیارآ  اب  ناـنآ  تفرگ و  دـنهاوخ  رارق  اـهناسنا  یتح  هکئـالم و  ادـخ و  رفنت  دروم  درب و  یم  نیب  زا  ار  نارتخد 

یعونـصم ییابیز  کی  ییابیز ، نیا  هک  نآ  زا  لفاغ  دنیامن و  ناربج  ار  دوخ  هتفر  داب  هب  ییابیز  نآ  زا  یـشخب  دنراد  انب  عامتجا ، رد  ندش 
رون هب  رونم  هک  یکاپ  نارتخد  ناوناب و  نآ  لاح  هب  اشوخ  تسا و  نانآ  راـظتنا  رد  مه  خزود  شتآ  هکدارفا  نیا  لاـح  هب  ادـب  تسین . شیب 

رد مدرم و  تزع  دروم  اـیند  رد  یتح  ناگتـشرف و  و  ع )  ) تیب لـها  ادـخ و  میرکت  مارتـحا و  تیاـنع و  دروم  ناـنیا  دنتـسه و  نآرق  اوقت و 
. تسا نانآ  رادید  قاتشم  تشهب  ترخآ ،

ءایح نارتخد و 

مرکا ربمایپ  . تسا تایرورض  زا  نارتخد  يارب  ءایح  اریز  دنـشاب ؛ ءایح  اب  دیاب  نارتخد  دراد ، یم  زاب  اه  يدیلپ  اهیتشز و  زا  ار  نارتخد  ءایح 
اب هک  يرتـخد  (1 . "  ) تـسا نادرم  يارب  تمـسق  کـی  نارتـخد و  يارب  نآ  تمـسق  هـن  هـک  تـسا  تمـسق  هد  ءاـیح  : " دـنیامرف یم  (ص )

ياهراک هاگ  چـیه  ءایح  اب  رتخد  . دـنکیم يریگولج  دنـسپان  راک  نآ  زا  وا  ءایح  دـهد ، ماجنا  دنـسپان  يراتفر  دـهاوخب  تقو  ره  تساـیح  "

ایپ دنزب . رـس  وا  زا  یفالخ  دراذگیمن  ءایح  مرـش و  هک  ارچ  دور ؛ یمن  هانگ  فرط  هب  دـهد و  یمن  ماجنا  بسانمان  دنـسپان و  راتفر  کبس و 
ياه تنیز  ایند و  هب  تبسن  دنیب و  یم  دوخ  مشچ  شیپ  ار  گرم  هشیمه  دنکیم ، ءایح  ادخز  ًاعقاو ا  هک  یسک  دیامرف :  یم  ص )  ) مرکا ربم 

لامعا دـیامرف : یم  ع )  ) رقاب ماـما  دـنک . یمن  شومارف  ار  ربق  داـی  دـنکیم و  ظـفح  ناـهانگزا  ار  دوخ  ندـب  ياـضعا  تسا و  تبغر  یب  نآ 
لمع هکارچ  دیامن  ءایح  مرش و  دیاب  دهد  یم  ماجنا  تشز  راک  هک  یسک  سپ  ددرگ ، هضرع  ربمایپ  رب  اهرهظ  زا  دعب  هبنـشجنپ  ره  ناگدنب 

ص 274. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  دنیب . یم  ربمایپ  ار  وا  تشز 

تدابع باجح و  نارتخد  مراهچ :  لصف 

باجح نارتخد و 

ناوناب نارتخد و  رب  سپ  دوش  یم  بوسحم  تناتم  تیصخش و  تنیز و  ایح و  فافع و  عون  کی  ناوناب  يارب  یمالـسا  شـشوپ  باجح و 
ارچ دـنیامن ؟  تظفاح  كاپان  نامرحمان  نامـشچ  برغ و  گنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  يارب  ـا  هبنارگ رهوگ  نیا  زا  هک  تسا  فیلکت  ناملـسم 

ار دوخ  حیبق  گنهرف  فلتخم ، ياههار  زا  دنهاوخ  یم  راچان  هب  تشاد  دـنهاوخن  ار  ناریا  هب  هلمح  تارج  مالـسا  نانمـشد  اه و  یبرغ  هک 
، باجح تفگدیاب  عقاو  رد  . دوب دهاوخ  رتشیب  شنایز  هکلب  تسین ؟ کنات  پوت و  اب  هلمحزا  رتمک  دوخ  نیا  هک  دـننک  قیرزت  ام  ناناوج  هب 
یلم و ندـمت  مالـسا و  مچرپ  هب  مارتحا  عون  کـی  یتسه و  قلاـخ  فرط  زا  ناـمرف  کـی  ناـنز و  نارتـخد و  يارب  يدادادـخ  ترطف  کـی 

ظفح ینعیانعم  کی  هبو  تفعوایح  ینعی  باجح  دوب . دـهاوخ  برغ  گنهرف  مجاـهت  اـب  اـنعم  ماـمت  هب  هزراـبم  کـی  هجیتن  رد  یمالـسا و 
ؤلّؤلا لاثماک  : " دیامرف یم  نآرق  هکنانچ  دنناهنپ  فدص  رد  هکدـنا  يدـیراورم  دـننام  هب  هبجحم  ناوناب  نز .  یخیرات  تلاسرو  تیـصخش 

تانمؤملل لق  و  دیام « :  رف  یم  نایب  نینچ  ار  ناوناب  شـشوپ  باجح و  هلئـسم  میرک  نآرق  ( 1 "  ) فدص نایم  دیراورم  دـننامه  نونکملا ؛
و مرحمان ) زا  ار (  دوخ  ياهمـشچ  ات  وگب  نموم  نانز  ِهب  و  اهنمرهظ » ام  الا  نهتنیز  نیدبی  ّنهجورف و ال  نظفحی  نهراصبا و  نم  نضـضغی 

هیآ رد  2)و  . "  ) دنزاسن راکـشآ  ناگناگیب  رب  دوش  یمرهاظ  هچنآ  زج  ار  دوخ  تنیز  دنراد و  ظوفحم  تشز )  لمعزا  ناشمادـنا (  نماد و 
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. نیذؤیالف نفرعی  نا  یندا  کلذ  ّنهیبالج  نم  ّنهیلع  نیندی  نینمؤمل  ءاسن ا  کتانب و  کجاوزال و  لق  یبنلا  اهیاای  : " دـیامرف یم  رگید  يا 
( فافع هب   ) هک نیا  يارب  راک  نیا  دننکفا . ورف  شیوخ  رب  ار  دوخ  دنلب  ياه  يرسور  وگب  نمؤم  نانز  تنارتخد و  نارـسمه و  هب  ربمایپ ! يا 
هیآ 59، بارحا ، هر  وس  . 3 هی 31 . آ  رون ، هروس  . 2 هیآ 23 . هعقاو ، ءهروس  . 1 (. 3 "  ) تس رتهب ا  دنریگن ، رارق  رازآ  دروم  دنوش و  هتخانش 

دیابن دوش و  هدروآ  يرذع  چیه  دیابن  دنیامن ، تیاعر  ار  دوخ  باجح  دیاب  ناون  اب  هک  دهد  یم  روتسد  مالـسا  یتقو  . 31 ءهی آ  رون ، هروس 
! درادن باجح  هب  یطبر  مه  بلق  یکاپ  دـشاب ، كاپ  شلد  دـیاب  ناسنا  تفگ : دـیابن  و  دوخ ؛ نید  هب  یـسوم  دوخ ، نید  هب  یـسیع  تفگ :

رگید اهفرح  نیا  تسا  تفرـشیپ  يایند  ایند  يدازآ ! ینعی  مالـسا  دنیامن ؛ لرتنک  ار  دوخ  نامـشچ  دنناوت  یمن  هک  تسا  ینادرم  نآ  رـصقم 
یباجح یب  نیمه  ار  نامزلا  رخآ  نارود  ياه  هناشن  زا  یکی  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  لیبق !!!  نیا  زا  هدوه  یب  فرح  اهدص  هدـش و  یمیدـق 

، تساهنامز نیرتدـب  هک  نامزلا  رخآ  هرود  رد  دومرف : هک  مدینـش  ص )  ) ربمایپ زا  : " دـی امرف  یم  دـناد و  یم  نارتخد  نانز و  یباجح  دـب  و 
ار دوخ  تنیز  - 3. دنریگیم هدیدان  ار  یهلا  دودح  - 2. دنباجح یبو  باجح  دب  - 1: دوب دنهاوخ  فاصوا  نیا  رب  هکدش  دنهاوخ  ادیپ  ینانز 

لابند هب  - 6. دنعورـشمان ياه  تذل  ینارذگ و  شوخ  لابند  هب  - 5. دننکیمن يوریپ  نید  ياهروتـسد  زا  - 4 دـنهد . یم  ناشن  نامرحمان  هب 
(1" . ) دش دـنهاوخ  یهلا  باذـع  راتفرگ  خزود  رد  يدارفا  نینچ  هک  . دـنناد یم  لالح  دوخ  يارب  ار  تامرحم  - 7. دندرگیم بوشآ  هنتف و 

دمآ تفر و  نامرحمان  ربارب  رد  رازاب و  هچوکرد و  زان  همـشرک و  اب  کبـس و  فلج و  تاکرح  اب  اـما  یمالـسا ، باـجح  اـب  يرتخد  رگا  "

تسا یباجح  نینچ  اب  راتفر . راتفگرد و  هاگن ، رد  سابل ، رد  باجح  ینعی  یمالسا ، باجح  سپ  تشاد . دهاوخن  یـشزرا  شباجح ، دنک ،
باجح اب  نیتم و  نارتخد  اب  دروخرب  رد  زین  نادرم  نیرتدـب  یتح  دـنام . دـنهاوخ  ظوفحم  ناراـک  دـب  عمط  رازآ و  زا  نارتخد  ناـنز و  هک 

زیاج نارتخد  يارب  راد  ادـص  ياه  شفک  رحم ك و  گنراگنر و  ياه  سابل  ور  نیا  زا  تشاد  دـنهاوخن  ار  نانآ  هب  ضرعت  تارج  زگره 
ًاتقیقح ( 2 " . ) تشاد یم  زاـب  راد  ادـص  تـالآ  رویز  ندیـشوپ  زا  ار  ناوناـب  راوـگرزب ، نآ  هک  هدـمآ  زین  ص )  ) ربماـیپ تنـس  رد  تسین و 

: هک هدـمآ  یتیاور  رد  دـنریگب ، باـجح  تینوصم و  فاـفع و  سرد  س )  ) ارهز همطاـف  مالـسا  يوناـب  زا  دـیاب  ناملـسم  ناوناـب  نارتخد و 
سپ ار  نآ  یمکو  تشاذگرد  رب  تسد  دمآ ، هناخ  رد  رب  تسخن  دور . س )  ) همط اف  شرتخد  هناخ  هب  تساوخ  ص )  ) ادخ لوسر  يزور  "

س)  ) همطاف مکیلع "  مالسلا  : " دومرف سپس  دز . ص25 . این ، یمی  رک  یلع  دمحم  نارتخد ، باجح  . 2 ص 19 . ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو   . 1
نب رباج  دیـسرپ : ربمایپ  . ادـخ لوسر  يا  وش  لخاد  درک : ضرع  موش ؟ دراو  مراد  هزاجا  دومرف : ترـضح  هاـگنآ  داد  خـساپ  ار  ردـپ  مـالس 

ربمایپ دـناشوپ ، ار  دوخ  هک  یماگنه  تسین . مرـس  رب  هعنقم  درک : ضرع  س )  ) همطاف در ؟ اد  دورو  ءهزاجا  زین  تسا  نم  هارمه  هک  هّللادـبع 
يارب س )  ) همطاـف تقفاوم  زا  سپ  تساوـخ و  دورو  هزاـجا  دوـخ  يارب  رگید  يراـب  داد و  خـساپ  شرتـخد  تفگ و  مالـس  هراـبود  (ص )

شیارآ هرهچ  نابایخ  رد  هدورس : ابیز  ردقچ  تیبلها  قشاع  حادم و  یـساغآ  موحرم  ( 1" .) دـش هناخ  لخاد  تف و  رگ  هزاجا  زین  شهارمه 
هّرط داعم  زور  شت  زا آ  نکدای  زیرم  نوسفا  اهمـشچ  ریـسم  رد  زیرم  نوریب  يرـسور  زا  ار  دوخ  فلز  نکم  شیاسآ  بلـس  ناناوجزا  نکم 

مرهاوخ یتسین  کسورع  میوگ ، رت  شاف  یتسین  كدوک  وت  رگید  مرهاوخ ، ص587 . ج 3 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  داب 1 . تسد  رد  هنَم  وسیگ 
نیا مرهاوخ  تسیچ  گنراگنر  نابسچ  ششوپ  تسیچ  گنت  سابل  نیا  نم  رهاوخ  نیبب  ار  نادیهش  سکع  رظن  کی  نیمز  ناریا  رتخد  يا 

هک تسا  یشزرا  باجح   " وشم نادرمان  مشچ  سورع  ون  وشم  نادرگرس  شیوخ  روما  رد  نکم  يزابجل  عرـش  لوصا  اب  نکم  يزانط  ردق 
هاگن نوصم  اهیگدولآو  اه  هسوسو  اهتفآرـشزا  فدـص  نورد  يرهوگ  نوچمه  ارواو  دـشخب . یم  یتمالـس  یکاپ و  رتخد ، هب  نآ  تیاعر 
تـسد تلآ  اهنت  دننکیمن و  لقعت  دنـشیدنا و  یمن  ًارثکا  دننز  یم  تسد  یباجح  یب  هب  هک  یناسک  دنارگ . یم  کیدزن  ادـخ  هبو  دراد  یم 
راقواب دزاس . یم  دراو  همطل  نز  فیفع  تیصخش  هب  عامتجا  هنحص  رد  ییارآ  دوخ  ییامندوخ و  . دنریگیم رارق  دوخ  یناسفن  ياه  هسوسو 

. دنادرگیم مارتحا  میظعت و  لباق  همه  ناگدیدرد  ار  وا  دـشخب و  یم  تلاصا  وا  هب  مرحمان  مرحم و  نیب  میرح  ندومن  تیاعر  رتخد و  ندوب 
فارحنا رطخ  زا  ار  ناوج  نارسپ  یفرطزا  دشخب و  یم  تاجن  تیـصخش  نتخیرورفزا  ار  وا  هکرتخد  يارب  تسا  یتینوصم  عقاو  رد  باجح 

زا هک  يروط  هب  دنوش  یم  نارگ  رامعتـسا  ياهتردـق  تسد  هچیزاب  نارتخد  دـننکیم ، جـیورت  ار  یباجح  یب  هک  یعماوج  رد   . دراد یم  زاب 
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هک تسا  هداد  ناـشن  هبرجت  دـنوش . یم  یهت  تسا  فیفع  نماد و  كاـپ  رتخد  کـی  هتـسیاش  هک  یتـفع  سدـقت و  تیـصخش و  يراوتـسا 
تیاعر اب  ناوج  رتخد  تسا .... هدنیآ  یگدنز  رد  نانآ  تیقفوم  زین  یحور و  تمالس  تساره و  بجوم  نارتخد  نایم  رد  باجح  تاعارم 

ياه هاگن  زا  ار  فرحنم  یلابا و  هزره و ال  دارفا  دبای و  یم  شمارآ  تینما و  نآ ، کمک  هب  اریز  دنکیم  کیدزن  ادـخ  هب  ار  دوخ  باجح ،
جنر و رد  دوش  هتـسیرگن  وا  هب  زیگنا  سوه  دولآ و  توهـش  ءهدید  هب  هک  نیا  اًاترطف ز  نمادـکاپ ، فیفع و  رتخد  دزاس . یم  مورحم  هدولآ 

نینچمه دنیبب و  مرحمان  ار  دوخ  يومزا  یشخب  هک  دشاب  رضاح  دشاب و  هتشادن  ار  تلاح  تیـصوصخ و  نیا  يرتخد  رگا  تسا و  یتحاران 
دوخ ملاس  ترطف  زا  هکدنادب  دیاب  دنکن ، ساسحا  یترفن  جـنر و  دریگرارق ، زیگنا  سوه  هدولآ و  ياهمـشچ  يرادرب  هرهب  دروم  هک  نآ  زا 

زا ار  یناسنا  ياهشزرا  هدیدرگ و  کیدزن  داسف  طوقس و  یبیشارس  هب  هدرکادیپ و  وخ  هناگیب ، ياههاگن  یگدولآ  اب  تسا و  هتفرگ  هلـصاف 
اب يرهوگ  نوچمه  دراد ، هاگن  رود  نامرحمان  سرتسد  زا  ار  دوخ  دـنک و  تیاعر  ار  باجح  میرح  هک  يرتخد  یفرط  زا  . تسا هداد  تسد 

نارتخد  : " هصالخ ( 1 "  ) تسا هدنام  ناما  رد  لاذـتبا  زا  هداد و  شیازفا  ناگمه  دزن  رد  ار  دوخ  مارتحا  شزرا و  فدـص ، نوردرد  شزرا 
يارب تسا  يرادراخ  میس  نوچمه  باجح  دنکیمن ؛ زارد  اهنآ  يور  هب  عمط  تسد  سک  چیه  هک  دنتـسه  یلُگ  هچنغ  دننامه  باجح ، رد 
یتحار نارتخد  يارب  باجح  نارتخد ؛ شیاسآ  ینمادکاپو و  تفع  ظفح  يارب  تسا  يدنلب  راوید  نوچمه  اجح ب  نارتخد ؛ میرح  ظفح 
ییاـبیز نارتخد  يارب  باـجح  تسا ؛ شزرا  نارتـخد  يارب  باـجح  تسوبـشوخ ، رطعم و  یلُگ  نارتـخد  يارب  باـجح  تسا  یگدوسآ  و 
تلزنم ماقم و  نارتخد  ،ص60-58  نارتخد هژیو  دنادب  دـیاب  ناوج  کی  هچنآ  يارب 1. باجح  تسا ؛ تینما  نارتخد  يارب  باـجح  تسا ؛

هاتوک هناـخ  راوید  یتقو  هک  روط  ناـمه  دوش  یم  نارتخد  یمارآ  اـن  بجوم  دوش ، هتـشادرب  باـجحرگا  تسا ؛  یباداـش  توارط و  تسا ،
(1 " . ) تسا نما  ان  لزنم  نآ  دشاب  زاب  یلزنم  ِرد  ای  دشاب  هتشادن  راوید  هک  يا  هناخ  ای  دشاب 

تیاکح

مدیدن و ار  س )  ) بنیز ترـضح  زگره  مسق  ادخ  هب  مدوب ؛ ع )  ) یلع ترـضح  یگیاسمه  رد  ینالوط  یتدم  نم  : " دـیوگیم ینزام  يایحی 
زا ع )  ) نسح ماما  هک  یلاح  رد  تفر  یم  هنابـش  دورب ، ص )  ) ربماـیپ شدـج  تراـیز  هب  تساوخ  یم  ناـشیا  هاـگ  ره  . مدینـشن ار  شیادـص 

، دـندش یم  کیدزن  ص )  ) ربمایپ ربق  هب  نوچ  دـندرکیم و  تکرح  وا  يولج  زا  ع )  ) یلع پچ و  فرط  زا  ع )  ) نیـسح ماـماو  تسار  فرط 
: دومرف ترضح  ینکیم ، مک  ار  یتسد  غارچ  رون  ارچ  دیسرپ : شردپ  زا  ع )  ) نیـسح ماما  راب  کی  درکیم . مکار  یتسد  غارچ  رون  ع )  ) یلع
، تالیثمت باتک  .1 تفگ : ناملـسم  یناحور  کی  هب  همدقم  نودـب  یحیـسم  رتخد  (. "2") دـنک هاگن  بنیز  ترهاوخ  هب  یـسک  مسرت  یم 

ثعاب هک  درک ه ا م  ادـیپ  يداـیز  تاـعالطا  مالـسا ، زا  نم  ص642 . ینامحر ، س ،)  ) ارهز همطاـف  یگدـنز  .2 يزاریـش . يریاح  هللا  تیآ 
مالسا نید  هب  نم  فرشت  مدع  ثعاب  شنیناوق  زا  یکی  اما  ما  درک ه  ادیپ  نآ  هب  ناوارف  ءهقالع  هدش و  شنیناوق  تاروتـسد و  زا  نم  بجعت 

ار نوناق  نیا  هفسلف  دیتسناوت  رگا  امش  اما  درکن ه ا م  تفایرد  دننک ه ا ي  عناق  باوج  اما  ما ، درک ه  ثحب  هراب  نیا  رد  يدایز  دارفا  اب  دش ،
مالـسا ارچ  تسا . باجح  نوناق  تفگ : یحیـسم  رتخد  تسیچ ؟ نوناق  نیا  تفگ  یناحور  درم  . دروآ مهاوخ  مالـسا  دـینک ، نایب  نم  يارب 

الط ایآ  تفگ : یناحور  درم  دیآ ؟ نوریب  باجح  نودب  درم ، دننام  دـهد  یمن  هزاجا  وا  هب  ارچ  و  تسا ؟ هدرک  بجاو  نز  يارب  ار  باجح 
رتخ د  دنهد ؟ یم  رارق  تسا ، لفق  رد و  ياراد  هک  يا  هشیـش  نیرتیو  رد  ار  تارهاوج  الط و  هک  يا  درکن ه  هدـهاشم  ار  ناشورف  رهاوج  و 

؟ دـنهد یمن  رارق  نارگید  سرتسد  رد  ار  دوخ  تارهاوجو  دـنهد  یم  ماجنا  ار  راک  نیا  ناـنآ  ارچ  تفگ : وا  هب  یناـحور  درم  يرآ  تفگ :
ناـنئاخ و دربتــسد  زا  ار  اـهنآ  دـنناوتب  اـت  تـفگ : رتـخد  دـنهد ؟ یمرارق  هدــش  لـفق  يا  هشیــش  قودنــص  نورد  رد  ار  اـهالط  ناـنآ  ارچ 
هک تسا  توقای  تارهاوج و  نوچمه  لگ و  نز ، اریز  باـجح ، هفـسلف  دوب  نیا  سپ  تفگوا : هب  یناـحور  درم  دـنیامن . تظفاـحم  ، نادزد

ظفح دـننام  ناراکتیانج ـ  كاپان  نامـشچ  زا  هک  درک  ظفح  ار  وا  يزیچرد  دـیاب  زین  درک و  ظـفح  نیدـسفم  ناراـکتیانج و  زا  ار  وا  دـیاب 
اب ِرتخد  هکارچ  تسا  نارتخد  يارب  شـشوپ  ظفح و  هلیـسو  اـهنت  باـجح  . دوشن ناـنآ  یناـبرق  اـت  دـشاب ، هدیـشوپ  فدـص - رد  تارهاوج 
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يزیچ وا  زا  مدرم  ، نیاربانب تسا ؛ هدیـشوپ  وا ، ياه  تنیز  ندب و  اریز  دـشاب ؛ یم  شیاسآ  تینما و  رد  ناراکتیانج  تسد  زا  دوخ  باجح ،
تلاجخ وازا  یتح  هکلب  ، دـنکیمن بلج  ار  نانآ  هجوت  هک  اریز  دـنرادن  يراکوا  اـب  مدرم  دنـشاب . هتـشاد  نآ  هب  عمط  هک  دـننکیمن  هدـهاشم 

يرآ . دـشاب یم  وت  يراوگرزب  فرـش و  ظفاح  هدـنرادهگن و  باجح  نیاربانب  تسا ، باجح  رطاخ  هب  اـهنیا  ماـمت  دنـسرت ؛ یم  دنـشکیم و 
تبثم دوجو  هب  نونکا  تفگو : دش  افوکش  یحیـسم ، ناوج  رتخد  راسخر  اجنیا  رد  دوب . باجح  هفـسلف  ياه  هشوگزا  یکی  نیا  مکرتخد ! 

نیتداهش سپس  . تسا هدش  نیریش  ، نم يارب  مالسا  نید  هب  دورو  نونکا  متسناد . ار  نآ  تمکحو  مدش  عناق  یمالـسا ، دنمـشزرا  نوناق  نیا 
44 ص 43 - يدشار ، فیطل  دننادب ، دیاب  ناوج  نارتخد  .1 ( 1" . ) دیدرگ فرشم  مالسا  نید  هب  تخاس و  يراج  نابز  رب  ار 

نارتخد هب  هیصوت  دنچ 

ندـید كرحم و  ياـهکیزوم  هب  نداد  شوگزا  دراد و  هگن  رود  زیمآ  کـیرحت  ياـهتیعقوم  اـهطیحم و  زا  ار  دوـخ  دـیاب  ناوـج  رتـخد  - 1
يراددوخ مه ، دوخ  مرحم  ناشیوخ  ردارب و  لـباقم  رد  یتح  هدـیبسچ ، گـنت و  ياهـسابل  ندیـشوپ  زا  - 2 دزرو . بانتجا  دـساف  ياهملیف 

نینچ ار  اسراپ  نز  ياهیگژیو  زا  یکی  س )  ) ارهز ترـضح  اذل  دراد . هاگن  رود  تسا ، مرحمان  هاگن  دروم  هک  یطیحم  زا  ار  دوخ  - 3 دنک .
هب هک  هچ  ره  دنادب  دنک و  لرتنک  ار  دوخ  ياهرکفت  تالیخت و  - 4. دریگنرارق اهدرم  دید  دروم  زین  دوخ  دنیبن و  ار  اهدرم  وا  هک  دناد  یم 

یعرـشنیناوق لقع و  هک  هچنآ  هب  اهنت  دیاب  دراد و  تیلوؤسم  هنیمز  نیا  رد  وا  تسا و  هاگآ  نآ  رب  دـنوادخ  درذـگیم ، شا  هشیدـنا  نهذ و 
ياهکیرحت هب  رجنم  زیگنا  توهـش  یـسنج و  لئاسم  ءهرابرد  رّوصت  لّیخت و  . دوشراگتـسر ات  دـشیدنیب  دـنناد ، یم  زاـجم  دـننکیم و  دـییأت 

مامت أشنم  يراـکیب  - 5(1 . ) دراد یم  زاب  یگدـنز  یعقاو  یقیقح و  لـئاسم  زا  ار  ناـسناو  هدرب  نیب  زا  ار  تاـیح  يورین  هدـیدرگ و  موادـم 
یگنهرف و ياه  هسلج  رد  - 6 دز . اس  مهارف  ار  دوخ  هدنیآ  تیقفوم  ءهنیمز  يزپشآ ، نتفرگدای  اب  دیاب  ناوج  رتخد  تساهداسف ؟ اهفارحنا و 

تالاح مامت  رد  هک  روط  نامه  یـسنج ، لیم  طلـست  زا  هلـصاح  یترپ ، ساوح  ینهذ و  ییاـسر  اـن  تالاؤس و 1. دیامن و  تکرـش  یبهذـم 
رد یتح  یترپ  ساوح  نیا  دوش  یم  ساوح  زک  رمتو  ینهذ  ياه  تیلاعفو  يرکف  دشر  زا  عنام  ؛  دراذگ یم  ياج  رب  یفنم  تاریثأت  یگدنز 
یم هدهاشم  ًالماک  دنک  یم  حرطم  ار  یقیقد  هلئسم  ملعم  هک  ینامز  صوصخ  هبو  سرد  سالک  ردو  یلیـصحت  ياهتیلاعف  رد  یگدنز  روما 
هراب نیا  رد  رکفتو  لـیخت  نتـشاذگ  دازآ  یـسنج و  هزیرغ  هب  نداد  نادـیم  نیارباـنب   . دربیم جـنر  رایـسب  هلئـسم  نیا  زا  زومآ  شناد  دوش و 

هـشیدناو لقع  مامز  هک  یناناوج  هدش  هدید  رایـسب  لمع  ردو   . تشاد دهاوخ  یپ  رد  هدننکاوسرو  گرزب  یتسکـش  یندوشخبان و  ییاطخ 
هنوگ ره  هب  قاـیتشا  ندـناوخ و  سرد  قوذ  یترپ  ساوح  راـکفا و  یناـشیرپ  تلع  هبو  دنراپـس  یم  یـسنج  هزیرغو  لـیم  تسد  هب  ار  دوخ 

تاظحل نیرت  ساسح  دنمـشزرا و  نارود  نیرتهب  هجیتن  رد  دنهد  یم  تسد  زا  یلکب  ار  یـسرد  ریغ  یـسرد و  ياهباتک  زا  معا  يا  هعلاطم 
یم شیپ  شیارب  هک  ییاهـشسرپ  درادن . يدوس  رگید  هک  دش  دـنهاوخ  ینامیـشپ  ترـسح و  راچد  هدـنیآرد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  رمع 

راوشد ياهراکو  نیگنس  تخس و  ياهـشزرو  زا  هناهام  تداع  مایا  رد  هک  دشاب  هتـشاد  هجوت  - 7. دبایب ار  اهنآ  خساپ  هدرک و  حرطم  دـیآ 
زا سپ  هک  اریز  دـشابن ، تحاران  ندـب  ندـش  هراوق  یب  لداـعت و  مدـع  زا  نینچمه  . دزیهرپب نآ  رد  انـش  ودرـس  بآ  زا  دـیامن و  يراددوخ 

یتح دشاب ؛ هتـشاد  تساجم  دـمآ و  تفر و  بوخ  نمؤم و  ناتـسود  اب  - 8. دش دهاوخ  بسانتم  يداع و  جـیردت  هب  شعـضو  غولب  نارود 
تفر و ینیـشنمه و  ًاقلطم ا ز  دیاب  تسا  دوخ  هدنیآ ي  تداعـس  رادتـسود  رگا  دروآ . اج  هب  تقو  لوا  رد  ار  اهزامن  دنک  یعـس  رودـقملا 
رد دریگب و  وضو  ًاـمتح  ندـیباوخ  زا  لـبق  - 9 دـنیزگ . يرود  نادـنواشیوخ ) ناکیدزن و  زا  ولو   ) فرحنم رابودـنب و  یب  ناتـسود  اب  دـمآ 

روضح هجوت و  اب  ار  ( 1  ) یسرکلا ۀیآ  و  نیتذوعم ) "  ) سانلا ِّبرب  ُذوعَا  لق  و"  قَلَفلا ، ِّبِرب  ذوعَا  ْلق  هروس (  دور ، یم  رتسب  هب  هک  یماگنه 
لمع نیا  دریگب ؛ هزور  راب  کی  يا  هتفه  رودقملا  یتح  - 10 . 257 ۀیآ 255 - هرقب ، ءهروس  . 1 دورب . باوخ  هب  ادخ  رکذ  اب  دناوخب و  بلق 

زا موادم  ءهیذغت  يروخرپ و  - 11 ( 1 . ) دراد ییازسب  شقن  شا  دارا ه  تیوقت  رد  هدوب و  دیفم  رایسب  نامیا ، شیازفا  ادخ و  هب  وا  برقت  رد 
نیا هک  درک  دهاوخ  دیلوت  جایتحا ، رب  دازام  يورین  يژرنا و  يرادقم  هشیمه  یمسج ، ياهلالتخا  رب  هوالع  كرحم ،  مرگ و  يّوقم و  داوم 
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يزیرغ لایما  فیعـضت  هب  رجنم  هک  تسا  یقیقح  يراد  هزور  هار ، نیرتهب  روظنم ، نیا  يارب  . 1 تسا . یسنج  لیم  كرحم  یفاضا ، يورین 
هراب نیا  رد  ص )  ) مرکا لوسر  ترـضح  دد . رگ  یم  ناسنا  یقالخا  یتوکلم و  ياه  هبنج  هدارا و  نامیا و  تیوقت  بجوم  ًاـبقاعتم  هدـش و 

، نتفرگ هزور  دابوا  رب  تسین ، رودقم  شیارب  رگا  دنک و  جاودزا  دراد ، جاودزا  رب  تردق  امـش  زا  سک  ره  ! ناناوج هورگ  يا  دـیام : رف  یم 
صخش دوش و  یم  رادیب  نانآ  رد  یـسنج  یتاکیرحت  احنا  زا  يوحن  هب  هکدتفا  یم  قافتا  یهاگ  تسا . توهـش  عطق  وا  يارب  هزور  هکاریز 

هک دش  دـهاوخ  هجوتم  دـنکربص ، دروم  نیا  رد  رگا  هک  تسا  هدـش  مک  یلیخ  شتقاط  یـسنج )  ) لیم نیا  لباقم  رد  هک  دـنک  یم  ساسحا 
، دنک تمواقم  دناوت  یمن  هکدید  رگا  یلو  دنور ، یم  نیب  زا  هدنام و  یقاب  هتفه  کی  رثکادح  دنتسه و  يرذگدوز  يزیرغ  ياهنارحب  اهنیا 

هکلب تسین ، ناضمر  كرابم  هام  هب  رصحنم  مالسا  رد  يراد  هزور  هک  میناد  یم  هتبلا  . دش دهاوخ  عفر  تالاح  نیا  نتفرگ  هزور  زوردنچ  اب 
باتکرد دنریگب و  هزور  ار  مایا  نآ  هک  دندوب  دیقم  ناگرزب ، و  ع )  ) نیموصعم ءهمئا  هک  هدـش  درا  ییاهتبـسانم و  هب  یبابحتـسا  ياه  هزور 

دمحا رتکد  ك : ر . هزور ، دـیاوف  زا  رتشیب  عالطا  يارب  تسا . هدـش  رکذ  هام  ره  یبحتـسم  ياـه  هزور  ، یمق ساـبع  خیـش  ناـنجلا ، حـیتافم 
تقامح بجوم  يروخرپ  رد  طارفا  يراد .، هزور  اب  یـسنج  لیم  لیدـعت   " مراهچ ثحب  زور ، ملع  رظن  زا  هزور ، تیمها  يدابودرا ، روبص 

زا میزیخ و  رب  هرفس  رس  زا  هدشن  ریس  تسا  بحتـسم  هک  تسا  هدش  هیـصوت  یمالـسا  میلاعت  رد  اذل  تسا ؛ ناسنا  رد  یناویح  يوخ  زورب  و 
، تسا مزال  زین  اذغ  رد  لادتعا  تیاعر  . مییوج يرود  هدش  هدرمـش  مومذم  هکاذـغ  هب  عمط  صرح و  یفرط  زا  هدوب و  هورکم  هک  يروخرپ 
مرحم و میرح  دـیاب  ناوج  رتـخد  - 12 دوش . ير  اددوخ  دـیاب  تسا ، درـس  ًاحالطـصا  هک  ییاهاذـغ  زا  هناهام  تداـع  ماـگنه  رد  نینچمه 

رگا تسا ، يوق  هراّما  سفن  ناطیـش و  اریز  دـنیزگ ، يراددوخ  ًادـج  مرحمان  درف  اب  تولخ  لحم  رد  فقوت  زا  دـیامنب و  ظـفح  ار  مرحماـن 
-13 دش . دهاوخ  مهارف  فرط ، ود  ره  يارب  هانگ  فارحنا و  هنیمز  هدرک و  هبلغ  ناسنا  لقع  رب  یناطیش  ياه  هسوسو  دشابن ، یثلاث  صخش 
ار ادـص  تلاح و  دـیامنب و  ار  مالک  ندوب  يدـج  تاعارم  نانآ  اب  ندرک  تبحـص  رد  هدرک و  يراددوخ  نامرحمان  اـب  هدـنخ  یخوش و  زا 

ناـشن یمرن  ناـتراتفگ  رد  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  رد  هکناـنچ  دوش ، ناوج  نارـسپ  فارحنا  بجوم  هک  دـنکن  فـیرظ  كزاـن و  يروـط 
طباور هب  هجوت  زا  ار  دوخ  راکفا  تالیامت و  دیاب  ناوج  - 14 ( 1 . ) دینک ادا  تسرد  ار  نخس  دنزرون و  عمط  امش  رب  رامیب  ياهلد  ات  دیهدن 

دش دهاوخ  يرپس  مایا  نیا  دوز  ای  رید  هک  دنادب  دزاس و  فوطعم  هدنیآ  یگدنز  جاودزا و  يوس  هب  عورشم  حیحص و  طباور  هب  عورـشمان 
نینچ يارب  ار  مزـال  ياهیگتـسیاش  اـهیگدامآ و  دوـخ  رد  دزادرپـب و  كاـپ  يرـسمه  باـختنا  هب  دـیاب  رود  نادـنچ  هن  دـنیآ ه ا ي  رد  وا  و 

ادخ دای  رکذ و  اب  لاح  ره  رد  هراومه و  . دزاس مهارف  دراد ، یناور  یمـسج و  یتمالـس  هب  زاین  زیچ ، ره  زا  شیب  هک  هنادنمتداعـس  یگدـنز 
دای زا  سکره  نینچمه  ( 2 ( ؛ دبای یم  شمارآ  اهبلق  ادخ  دای  اب  اهنت  هک  دیشاب  هاگآ  تسا : هدمآ  نآرق  رد  اریز  دشاب ، هتـشاد  تفلا  سنُا و 

ظفح و رد  دننادب ؛ ار  دوخ  یکاپ  یناوج و  ردق  دیاب  ناوج  نارتخد  ( 3 . ) تشگ دهاوخ  راوشد  تخس و  وا  رب  یناگدنز  دریگ ، هلصاف  ادخ 
رضاح هجو  چیه  هب  دننکرود و  ار  دوخ  یناوهـش ، ياه  هسوسو  اهکیرحت و  هنوگره  ضرعم  زا  دنیامنب و  ار  تبقارم  تیاهن  نآ ، يرادهگن 

الَأ . 2 (. 32 ءهیآ بازحا ، ءهروس   ) ٌضَرَم ِِهْبلَق  یف  يذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَـضَْخت  الَف  یب 1. فرحنم و  دارفا  اب  هدولآ و  ياهطیحم  رد  دـنوشن 
رابودنب (. 124 ءهیآ هط ، ءهروـس   ) اْکنَـض ًۀَـشیعَم  َُهل  َّنِإَـف  يرْکِذ  ْنَـع  َضَرْعَأ  ْنَـم  َو  . 3 (. 28 ءهیآ در ، ءهروـس   ) بوـُلُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِذـِب 

زا ار  راکتشپ  تماقتسادیاب و  یلو  دیآدیدپ ، نانآ  میمصترد  یللخ  تسا  نکمم  یهاگ  هار  نیا  رد  هتبلا  دنشاب . هتـشاد  طابترا  تسلاجم و 
". دننک ظفح  اردوخ  تباجن  تفع و  دننامب و  قفوم  یکاپ  نیا  ظفح  رد  ات  دنشاب  هتشاد  دیما  ادخ  يرای  هب  لماک  ینامیا  اب  دنهدن و  تسد 

ص 83 نارتخد ، هژیو  دنادب ، دیاب  ناوج  کی  هجنآ  . 1 ( 1)

تدابع نارتخد و 

یط ار  یناسنا  لامک  جرادم  تیصعم  زا  يرود  راگدرورپتدابع و  هلیـسو  هبدنناوت  یم  هک  اهناسنا  ریاس  نوچمه  دنتـسه  ییاهناسنا  نارتخد 
نارتخد هکارچ  تسا  نارـسپ  زا  شیب  تیدـحا  هب  برق  تدابع و  هب  ناـنآ  تاـقیفوت  اـسب  هچ  دـننکادیپ و  هار  یهلا  برق  میرح  هب  هدومن و 
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اب دناوخ و  یم  ارف  دوخ  روضح  هب  نانآ ر ا  نارسپ  زا  رتدوز  لاس  ششدن  ادخ  دنسر و  یم  فلکتنس  هب  نارسپ  زا  رتدوز  لاس  شـش  ًابیرقت 
یم باوج  نانآ  هب  هدینش و  یبحتسم  روتسد  کی  ناونع  هب  ار  نانا  ياهتاجانم  هدرک و  بجاو  نانآ  رب  ار  هزورو  زامن  دیوگیم ؛ نخس  نانآ 

، تسا  82 ص77 ـ  نارتخد ، هژیو  دـنادب  دـیاب  ناوج  کی  هجنآ  يزاب 1 . لوغـشم  ناوجون  کـی  ناونع  هب  زونه  رـسپ  هک  تقو  نآ  دـهد . 
؛ تسا رـسپ  زا  رت  هتـسیاش  لیاضف  تفایرد  يارب  رتخد  هک  تسا  نآ  هناشن  همه  اهنیا  دوب . دـهاوخ  یتسه  قلاخ  اب  زاین  زار و  لوغـشم  رتخد 

هچرگ تسا ؛ نانآ  ياتمه  لقادح  درم و  رـسپ و  زا  رتالاب  نز  رتخد و  هکدش  دـهاوخ  مولعم  ًاتجیتن  ددرگ ، ارجا  تسرد  قطنم  نیا  رگا  اذـل 
یم نآرق  رد  دنوادخ  دیامن . ناربج  دـناوت  یم  تابحتـسم  ماجنا  اب  اما  دـشاب ، مورحم  تابجاو  ماجنا  زا  تداع  نارود  یط  رد  تسا  نکمم 

مامت لماش  هیآ  رد  سنا  زا  روظنم   " تدابع . يارب  رگم  میدرکن  قلخ  ار  نج  سنا و  ام  نودـبعیل ، الا  سنـالا  نجلا و  تقلخ  اـم  : " دـیامرف
یهلا ۀفیلخ  ءهریاد  رد  دـنک و  ادـیپ  تسد  يدـبا  تداعـس  هب  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  ره  اذـل  دـشاب ؛ یم  درمو  نز  رـسپ و  رتخد و  اهناسنا ،

: هدومرف ابیز  ردق  هچ  یسدق  ثیدح  رد  دنوادخ  . دیامن يراددوخ  ًادج  یهلا  یـصاعم  زا  دشاب و  رکذلا  قوف  ءهیآ  قادصم  دیاب  دریگرارق ،
هک  ) مدرک قلخ  وت  يارب  ار  ینیب  یم  ایند  نیا  رد  وت  هک  ییاهزیچ  وءایـشا  همه  ناسنا  يا  یلجال  کتقلخو  کلجال  اـهلک  ءایـشالا  تقلخ  "

دنوادخ هک  هچنآ  ءهمه   ! ناریزع سپ  ینک .) تدابع  یسانشب و  ارم  هک   ) مدومن قلخ  مدوخ  يارب  ار  وت  اما  دنـشاب ) وت  تمدخ  رایتخا و  رد 
شدرگو دیـشروخ  رود  هب  نیمز  شدرگزا  دـشاب  یم  اـهناسنا  اـم  تفرـشیپ  شیاـسآ و  يارب  هدروآ ، دوـجو  هب  اـیند  نـیا  رد  اـناوت  رداـق و 

یتح نیمز و  زا  لالز  ياه  همـشچ  شـشوج  ناتخرد و  ناـهایگ و  شیور  دیـشروخ و  رود  هب  تارایـس  شدرگ  نیمز و  رود  هب  دیـشروخ 
هک یماقم  تمظع و  نیا  ءهم  اب هـ سپ  دنا . دش ه  قلخ  ناسنا  هب  تمدخ  تهج  همه  اهنیا  یـشحو و ... یلها و  ناگدنرپ  تاناویح و  دوجو 

یناسکدیشاب نئمطم  مینک ؛ تدابع  ار  وا  دیابن  ام  ارچ  هدومن  باطخ  نیمز  يور  رد  دوخ  نیـشناج  ار  ام  هدش و  یلئاق  اهناسنا  ام  يارب  ادخ 
 . سب تسا و  هدوب  هریغص  هریبک و  ناهانگ  كرت  تدابع و  دجهت و  لاناک  زا  طقف  دن  هدیسر ا  یناسنا  تالامک  یتاجرد و  هک 

ناتس د ا 

نادنمشناد . دوب ثیدح  داتسا  دباع و  لضاف و  هیقف ، سانش ، نید  هک  همطاف  مان  هب  تشاد  يرتخد  هعمل ، یهقف  باتک  هدنسیون  لّوا ، دیهش  "

ماکحا یهقف و  لئاسم  رد  هک  داد  یم  روتـسد  نانز  هب  دوتـس و  یم  ار  وا  رایـسب  شردـپ  دـن و  درکداـی ه ا  یکین  هب  وا  زا  گرزب  ياـملع  و 
تمارک لیاضف و  هب  شدنلب  تمه  ایند و  هب  یهجوت  یب  اوقت و  شناد و  بتارم  هکدوب  هعیش  گرزب  ناوناب  زا  يو  دنک  عوجر  وا  هب  یعرش 

هب هک  تسا  یکلم  ءهلابق  دنـس و  ناونع  هب  تقیقح  رد  همان ، . دوش یم  نشور  تسا ، هدنام  یقاب  خیرات  رد  وا  زا  هک  يا  همان  زا  یناسنا  ياه 
زا یهقف  باتک  دلج  دـنچ  دـیجم و  نآرق  زا  يدـلج  نآ ، لباقم  رد  هدیـشخب و  اهنآ  هب  ار  يردـپ  لاوما  زا  شیوخ  مهـس  هداد و  شناردارب 

قیرط رد  دننز و  یم  اپ  تشپ  ییایندرهاظم ، هب  هک  دـنوش  یم  ادـیپ  عیـشت  خـیرات  رد  یناوناب  نینچ  تسا . هتفرگ  نانآ  زا  هعیـش  مانب  ياهقف 
املع و دیجمت  شیاتس و  دروم  هکدنسر  یم  تلیـضف  اوقت و  شناد و  بتارم  زا  يا  هجرد  هب  دنراد و  یم  رب  ماگ  قالخا  تیونعم و  شناد ،

دهد یم  شناگدنب  هب  دنک ، هدارا  هچنآ  هک  تسا  ییادخ  صوصخم  شیاتس  : تسا لیذ  رارق  زا  وا  ءهمان  . دنریگیم رارق  هعیش  گرزب  ياهقف 
ببـس هب  هداد و  رارق  تمارک  لها  راوگرزب و  ار  نانآ  دـیامرف . یم  اطع  دـننک ، لـمع  ناشـشناد  هب  هک  ینادنمـشناد  رب  ار  شدوخ  تمعن  و 

. دـنهد یم  یهاوگ  شنیرفآ  مامت  يرترب ، نیا  هب  هداد و  يرترب  نایمدآ  رگید  رب  دـنراد ، ترخآ  ایندرد و  هک  يدـنلب  ماـقم  کـین و  لـمع 
هک شباحـصا  تراهط و  تمـصع و  تیب  لها  رب  تسوا و  صوصخم  عماج ، مالکو  نخـس  هک  ص )  ) ربمایپ رب  ناـیاپ  یب  دورد  تاولص و 

یناکم ره  رد  دننک ، یم  يوریپ  نانآ  زا  هک  یناسکو  نانآ  ناوریپ  رب  و  دسر . یمن  نانآ  هب  یحیصف  چیه  نتفگ  نخس  کین  تحاصف و  رد 
هب هدیـسر ، نم  هب  رگید  ياهاجو  نیزج  رد  مردـپ  زا  هک  ار  یمهـس  مامت  همطاف ، بناج  نیا  . دـنبات یم  رون  اـج  نآ  رب  هاـم  دیـشروخ و  هک 

حابـصم و  بیذهت ، نآرق و  باتک  اهنآ  ، لباقم رد  مدومن و  راذگاو  مناردارب  هب  باوث  هب  ندیـسر  ادـخرطاخ و  هب  یعرـش ، شـشخب  ناونع 
نیا دیهش ، رتخد  همطاف  يرآ ، . دندیـشخب نم  هب  يرجه  لاس 823  ناضمر  موس  رد  ار  يرکذ "  و"  هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  یـسوط و  خیش 
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وا و شاداپو  رجا  ادخ و  يدونـشخ  يارب  طقف  درذگب ، هدیـسر  وا  هب  شردـپ  زا  هک  یلاوما  مامت  زا  هک  تسارـضاح  سانـش ، مالـسا  يوناب 
یبلقو یحور  ییافوکش  ماگنه  نارود ، نیا  دنادب  دیاب  نامیا  اب  رتخد  . تسا هدنام  راگدای  هب  ردپ  زا  هک  یملعو  یهقف  ياهباتک  هب  ندیـسر 

رثا رد  یلو  دوش ، ور  هب  ور  رتـشیب  یتالکـشم  اـب  تسا  نکمم  هدـنیآ  رد  هدراذـگ و  مدـق  مطـالترپ ، ریـسم  نیا  رد  هزاـت  وا  دوـب و  دـهاوخ 
يا هجرد  هب  هدـیدرگ و  یلاعتم  ص17 . یماما ، نسحدمحم  راربا ؛ اب  رادـید  فیطل و 1 . یحور  بحاـص  سفن ، هیکزت  اوقت و  تمواـقم و 

شبلق رد  ار  فافع  یکاپ و  يونعم  تاذل  هکیروطب  دریگیمرارق ، نییاپ  رایـسب  یحطـسرد  وا  يارب  لئاسم  لیبق  نیا  هک  تفای  دـهاوخ  اقترا 
زا ینیریـش  بوخ و  ياهباوخ  داتفا ، دهاوخ  قافتا  شیارب  یبوخ  ثداوح  عیاقو و  درک . دهاوخ  سح  هدیدرگ  نامیا  يافـص  هب  افـصم  هک 
هک دیـسر  دـهاوخ  ینافرع  تالاح  هب  دومن و  دـهاوخ  رارقرب  طابترا  توکلم ، ملع  اب  داد و  دـهاوخ  دـیون  وا  هب  نیموصعم ، ءهمئا  ءاـیلوا و 
دنه اوخن  كرد  دنتـسه ، یتـسرپ  رویز  قرب و  قرز و  یتـسود و  لاـمو  یتـسرپ  لوـپ  توهـش و  رد  قرغ  هک  یناـسک  ار ، نآ  زا  يا  هظحل 

ناشبیصن دنوادخ  هک  یتاقیفوت  زا  هدش و  رورغم  دوخ  هب  ینامز  دیابن  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  هتفای ، هیکزت  كاپ و  ناناوج  نیا  دیاب  اما  . درک
یبیـشارس رد  داد و  دـنهاوخ  تسد  زا  دـنا  دروآ ه  تسد  هب  اوقت  رثا  رب  هکار  هچنآءهمه  تلفغ  هظحل  کی  اب  هک  ارچ  دـنوش ، لفاغ  هدرک ،

لقع رب  تلفغ ، نیرتکچوک  اب  تسا و  رادـیب  ناسنا  حور  هاگناهن  رد  هک  دـنام  یم  ییاهدژا  نوچ  سفن  اریز  تفرگ ، دـنهاوخ  رارق  طوقس 
یناوج مه  رگا  ص 83"  نارتخد ، هژیو  دنادب ، دـیاب  ناوج  کی  هچنآ  . 1 (. 1"  ) دزاس یم  دوبان  ار  ناسنا  تفع  یکاپ و  همه  هتفاـی و  هبلغ 

راتفر ات  دریگب  هانگ  كرت  رب  يدج  میمـصت  دنک و  هبوت  ادخ  هاگـشیپ  رد  هلـصافالب  دیاب  دیدرگ ، تیـصعم  فارحنا و  لمع  بکترم  ًاتلفغ 
دیاب وا  . دنکن خوسر  شسفنرد  يوناث  تداع  تروص  هب  ددرگن و  نیزگیاج  وا  دوجو  رد  اوران  تشز و  تلـصخ  کی  لکـش  هب  تسیاشان 

یب تابـصعت  زاو  هدوب  نسم  دارفا  زا  رتشیب  وا  شریذپ  تردق ، نمـض  رد  دراد و  شیوخ  راتفر  حالـصا  يارب  ار  مزال  ياهییاناوت  هک  دنادب 
حالـصا یلـصا  لح  هار  ناونع  هب  ار  هبوت  دوشب ، اهنآ  بکترم  ناسنا  تسا  نکمم  هک  ییاهاطخ  نایب  زا  سپ  میرک  نآرق  تسا . رود  هب  اج 
هکدشاب هنشادن  دصق  رگید  درف ، هک  تس  انعم  نیا  هب  اطخ  هانگزا و  هبوت  دیامرف : یم  مالـسا  گرزب  ربمایپ  ( 1 . ) دنک یم  داهنشیپ  شراتفر 

هانگ ( 3  ) ءهکلم وا  رد  هک  نیا  ات  درمـش ، کچوک  دشاب ، كدنا  مه  دنچ  ره  ار  دوخ  ياطخ  دیابن  ناوج  درگ د. اب ز  (2 ،) هانگ نآ  يوس  هب 
نم لجرلا  بوتی  نا  وه  . " لاـق . 2 (. 5 ءهیآ رون ، ءهروس   "  ) میحر روفغ  هللا  ناف  اوحلـصا  َکلذ و  دـعب  نم  اوبات  نیذـلا  الا  . "1 دوشن . ادیپ 

تداع تروص  هب  هک  درفرد  رادـیاپ  تسا  یتفـص  تلاح و  هکَلم ،  . 3 ص 522 .) همکحلا ج 1 ، نازیم  "  ) ًادـبا هیلا  َدوعیال  نَا  يونیَو  بنذ 
زیچ ره  زا  رتبوبحم  دومرف : هک  هدیدرگ  لقن  مرکا ?  لوسر  زا  تسا . لاحم  اقوا ت  یضعبرد  هدوب و  لکشم  رایسب  ، نآ رییغت  دیآ و  یم  رد 

تاوهش اه و  هتـساوخ  عیطم  ناوج ، رگا  ( 1 . ) دـهاوخب شزرمآ  وا  هاگـشیپ  زا  دوش و  نامیـشپ  هانگزا  هک  تسا  یناوج  هبوت  دـنوادخ ، دزن 
(2" . ) دزادن یم ا  تکاله  هب  ار  دوخ  دیدرگ ، دوخ 

ناتس اد 

یم رایسب  بارش  مدرکیم و  راک  هفیلخ  رگشل  رد  نم  یناوج  رد  تفگ : دندیسرپ : ار  شا  هبوت  ببـس  " رانید . نب  کلام   " زا هک . یماگنه  "

یم رتشیب  زور  هب  زور  كدوک  نآ  هب  تبـسن  نم  هقالع  رهم و  مدرک ، ادیپ  يدنزرف  وا  زا  یتدـم  زادـعب  مدـیرخ و  يزینک  هکنیا  ات  مدروخ ،
یتـقو دیـشکیم  متـسد  زا  ار  نآ  متفرگیم  تسد  هب  ار  بارـش  فرظ  هاـگره  هک  يروـطب  تشاد  نم  اـب  يداـیز  تفلا  سنا و  مه  وا  دـش و 

زامن هدروخ و  بارـش  هعمج  ياه  بش  زا  یکی  رد  درکراد ، هصغ  تخـس  ارم  وا  گرم  تفر ، ایند  زا  یناهگان  روطب  دش ، هلاس  ود  مدنزرف 
نِم َیلاَعَت  ِهللا  َیِلا  ُّبَحَأٍءیَش  نِماَم  روشحم 1" . یگمه  هدمآ و  نوریب  اهربق  زا  ناگدرم  ایوگ  مدید  باوخرد  سپـس  مدیباوخ . هدـناوخن ،

زا سپـس  متـسه ؛ مه  نم  دن و  دش ه ا  ص 63 . نارتخد ، هژیو  دنادب ، دـیاب  ناوج  کی  هچنآ   02 ص7 .) ج5 ، همکحلا ، نازیم  ( ٍِبئاَت ٍّباَش 
نم فرط  هب  تعرس  هب  هدرکزاب و  ناهد  هک  مدید  ار  یگرزب  رایـسب  هایـس و  گرزب  رام  مدرک ، هاگن  بقع  هب  نوچ  مدینـش  ییادص  تشپ 

کمکوا زا  مدید ، ار  ناوتان  فیعض و  رایـسباّما  وبـشوخ  ورـشوخ و  درمریپ  هار  نیب  رد  مدرکیم ، رارف  تعرـس  هب  مدوب و  هدیـسرت  دمآ  یم 
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هب ات  مدرکر  ارف  تعرس  هب ه  سپس  یبای . تاجن  تسادیما  نکرتشیب  ار  تتعرس  یلو  مناوتان  يوق  ياهدژا  نیا  رباربرد  نم  تفگ  متـساوخ 
منهج هب  ار  مدوخ  رام  نآ  سرت  زا  دوب  کیدزن  منیبب ، ار  نآ  لها  منهج و  تاقبط  متـسناوت  یم  اجنآ  زا  هک  مدیـسر  تمایق  لزاـنم  زا  یکی 
مدید متشگرب  متفای و  شمارآ  یمکادص  نآ  رثا  رب  یتسین ! اجنیا  لها  وت  درگرب  تفگ : هک  دیسر  مشوگ  هب  ییادص  ناهگان  یلو  مزادنیب ،

رگ درمریپ  يدرکن ، ییانتعا  وت  یلو  متـساوخ  کمکوت  زا  نم  متفگوا  هب  مدـید ،  ار  درمریپ  نآ  هرابود  یلو  دـنکیمن  لابند  ارم  راـم  رگید 
وت یشاب ، هتشاد  یتناما  مه  وت  رگا  تسا ، نآ  رد  ناناملـسم  ياه  تناما  هکورب  هوک  نآ  تمـس  هب  یلو  مفیعـض  مناوتان  نم  تفگ : تسی و 
هوک نآ  فرط  هب  دوب  ییاه  هدرپ  نآ  يولج  هک  مدـید  ییاـه  هناـخ  قاـتا و  زا  رپ  ار  نآ  مدرک ، هاـگن  هوک  هب  نوچ  درکدـهاوخ ؛ يراـی  ار 
دیاش دننکزاب . ار  اهرد  دینزب و  بقع  ار  اه  هدرپ  داد ، ادـن  يا  هتـشرف  مدیـسر  هوک  کیدزن  نوچ  درک . یم  لابند  ارم  یعفا  زونه  مدـیود و 

یم هام  دـننام  ناشتروص  هک  ییاـه  هچب  ماـگنه  نیا  رد  دـهد . هاـنپ  نمـشد  رـش  زا  ار  وا  هکدـشاب  هتـشاد  یتناـما  امـش  نیب  رد  هراـچیب  نیا 
ادخ هب  : " تفگو درک  هیرگ  دید  ارم  نوچ  مدید  دوب  هدرم  هک  ار  مرتخد  هاگان  دندمآ ، نوریب  هتسد  هتسد  اه  هچب  دندمآ ، نوریب  دیـشخرد 

تشگرب و یعفا  درک ، هراشا  یعفا  هب  تسار  تسد  اب  تشاذـگ و  نم  تسار  تسد  رد  ار  شپچ  تسد  سپـس  !" تسا ؟ نم  ردـپ  نیا  مسق 
نَا اونمآ  نیذـِّلل  ِنأَی  ْملَا   " ردـپ يا  تفگ : دز و  مشیر  هب  تسار  تسد  اب  تسـشن و  منماد  رد  دـیناشن و  ارم  مرتخد  نآ ، زادـعب  دومن . رارف 

: متفگو مدرک  هیرگ  نم  ددرگ " ؟ عشاخ  ادـخ  داـی  هب  ناـشیاهلد  ناگدـنروآ ، ناـمیا  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  اـیآ  ِهّللاِرکِذـِل ؛ مُُهبُوُلق  َعَشَخت 
: تفگ دوب ؟ هچ  یعفا  نیا  وگب  نم  هب  متفگ : میتسه . اـناد  نآرق  هب  امـش  زا  رتهب  اـم  ردـپ ، يا  تفگ : یناد ؟ یم  ار  دـیجم  نآرق  وت  مرتخد !

ياـهراک تفگ : دوب : هک  درمریپ  نآ  متفگ : دتـسرفب . منهج  هب  ار  وت  تساوخ  یم  وا  يدوـب و  هدرک  يوـق  ار  نآ  هکدوـب  وـت  تشز  رادرک 
هچ هوک  نیا  رد  وت  مرتخد ! متفگ : دـنک . کمک  ار  وت  تسناوت  یمن  هک  يروط  هب  يدوب  هدرک  فیعـض  ناوتان و  ار  وا  تدوخ  هکوت  کین 

میتسه نامردام  ردـپ و  هار  هب  مشچ  تمایق  ات  می و  دـمآ ه ا  اجنیا  هب  ایند  زا  یکدوکرد  هک  میتسه  ناناملـسم  ياه  هچب  ام  تفگ : ینکیم ؟
ناهانگریاس يراوخ و  بارـش  زا  نآ  زا  سپ  مدش و  رادـیب  باوخ  زا  هکدوب  ماگنه  نیا  رد  مینک ، تعافـش  اهنآ  زا  ام  ات  دـنیایب  ام  دزن  هک 

دوب رادیب  هتفخ  زا  دیاب  نونک  نوگن  تلجخ  هب  ینامنادرف  هک  نونکروآرب  تلفغ ، بیج  زا  رـس  ( 1 . "  ) متشاذگرانک ار  اهنآ  مدرک و  هبوت 
رذح رب  يدمآ ، كاپ  وت  تفر  كاپ  دمآ و  كاپ  هک  یلان  هچ  تفر  كاخ  رد  هک  یلفط  نارجهز  دوس  هچ  تباوخز  درآ  ردـنا  گرم  وچ 
رتهب یناوج  رد  تدابع  قح ، يارب  زا  تفگ  لـقع  ریپ  هک  نک  قح  تعاـط  یناوج  رد  كاـخ  هب  نتفر  كاـپان  تسا  گـنن  هک  كاـپ  شاـب 

ص 383. ،ج 1 ، میلس بلق  راگزیهرپ 1  دوش  یم  يریپ  هب  يربگ  ره  هنرو  تسا  ربمغیپ  هویش ي  ندوب ، كاپ  یناوج  رد  تسا 

یگدعاق ماکحا  غولب و  نارتخد  مجنپ : لصف 

غولب نارتخد و 

یم عوقو  هب  رتدوز  نارتخد  رد  هک  دـشاب  یم  یناور  یـسنج و  یمـسج و  دـشر  یناهگان  لوحت  کی  ساسح و  نارود  کـی  غولب ، نارود 
دیاش دشاب . یم  نارسپ  زا  رتدوز  مه  نانآ  ینید  یعرش و  غولب  تسا ، نارـسپ  زا  رتدوز  نارتخد  رد  یـسنج  غولب  هکروطنامه  هتبلا  ددنویپ .

هب نارتخد  یسنج  غولب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ًالوا  : " تفگ دیاب  باوج  رد  دراد ؟ مدقت  نارـسپ  رب  نارتخد  یعرـش  غولب  ارچ  هکدوش  هدیـسرپ 
ناهج رـسارس  رد  نارـسپ  نارتخد و  یـسنج  غولب  نامز  هچ  رگا  دشاب . مدقم  زین  نانآ  یعرـش  غولب  دـیاب  تسا ، نارـسپ  زا  لبق  یعیبط  روط 
غولب هب  رتدوز  نارتخد  ناـهج  قطاـنم  همه  رد  یلو  تسا ، رثؤم  نآ  رخاـت  مدـقت و  رد  یطیحم  طیارـش  یعیبـط و  لـماوع  تسین و  ناـسکی 

لاس و ات 16  نیب 8  نارتخد  يارب  ًالومعم  یسنج  غولب  نامز  ددرگیم . زاغآ  نارـسپ  زا  لبق  نانآ  رد  یـسنج  ددغ  تیلاعف  دنـسریم و  یعیبط 
یم غولب  هب  یگلاس  نس 15  رد  نارسپ  یگلاس و  نس 9  رد  نارتخد  یعرش  رظن  زا  یلو  تسا ، هدش  نییعت  لاس  ات 17  نیب 10  نارسپ  يارب 

غولب مدقت  اب  سدقم  عراش  دنکیم . مهارف  یکابان  هانگ و  هب  شیارگ  يارب  يدعاسم  ءهنیمز  نارتخد  رد  یـسنج  ءهزیرغ  ندش  رادیب  دنـسر .
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رتدوز نارتخد  لقع  هشیدنا و  ًایناث  تسا . هتشاد  رذح  رب  يراک  هزب  زا  نارسپ  زا  لبق  ار  نانآ  یهاون ، رماوا و  تاررقم و  ءهلیسو  هب  نارتخد 
هشیدنا و نیب  هک  يراکنا  لباق  ریغ  ءهطبار  هب  هجوت  اب  دننکیم . نخس  هب  زاغآ  نارـسپ  زا  رتدوز  نارتخد  نوچ  دوش ، یم  افوکـش  نارـسپ  زا 

شییپ ناشکرد  يورین  دتفا و  یم  راک  هب  نارسپ  زا  رتدوز  نارتخد  رکف  هاگتـسد  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  دراد ، دوجو  نتفگ  نخس 
ياـه شزرا  رد  ناـنآ  يرترب  نینچ  مه  یملع و  لـیاسم  كرد  یعاـمتجا و  یمومع و  شوه  رد  نارتخد  مدـقت  ددرگیم . افوکـش  ناـنآ  زا 

شریذپ يارب  اه  نآ  زا  رتدوز  دندرگیم و  فیلکت  طیارش  دجاو  نارـسپ ، زا  شیب  یعیبط  روط  هب  نارتخد  هک  تسا  نآ  هناشن  ینید  یقوذ و 
یلاعت و دشر و  ءهنیمز  نارتخد  غولب  مدقت  مالعا  اب  سدقم  عراش  تفگ  ناوت  یم  دـنوش . یم  هدامآ  ینوناق  ياه  تیلوئـسم  ینید و  میلاعت 

ماـجنا هب  رداـق  هدیـسر  غولب  نس  هب  هک  يا  هلاـس  هن  رتـخد  دوش ، هتفگ  رگا  تسا . هدرک  مهارف  ار  یعاـمتجا  قوقح  زا  ناـنآ  يرادروـخرب 
رب مالـسا  نیناوق  ساـسا  تسا . ییاـناوت  رادـقم  هب  فیلکت  هک  مییوـگیم  خـساپ  رد  دوـش ؟ یمن  لـصاح  ضرغ  نیارباـنب  تسین ؟ فیلاـکت 
هک تسین  یکـش  اما  دوش ؟ یم  هتـشادرب  ًاتقوم  دـشاب ، جرح  رـسع و  دـیدش و  تقـشم  اب  هارمه  یفیلکت  ییاج  رد  رگا  تسین و  يریگتخس 

، تسین نتفرگ  هزور  هب  رداق  یلو  هدیـسر  غولب  نس  هب  هک  يرتخد  تسا . ناسآ  لهـس و  زین  هلاس  هن  رتخد  يارب  فیلاکت  زا  يرایـسب  ماجنا 
(1  ) َرْسُْعلا مُِکب  ُدیُِری  َو َال  َرُْـسْیلا  ُمُِکب  ُهللا  دیُِری  : " دی امرف  یم  دنوادخ  تسا ، هزور  ءهرابرد  هک  يا  هیآ  نایاپ  رد  نوچ  درادن ، یفیلکت  ًالعف 
: دیامرف یم  ، 1583 ءهلأسم دوخ ، ءهیلمع  ءهلاسر  رد  هر )  ) ماما ترـضح  " دـیتفایب . تمحز  هب  دـهاوخ  یمن  دریگیم و  ناـسآ  امـش  رب  ادـخ 

ندروخ دـنک ، لمحت  ار  نآ  دوش  یمن  ًالومعم  هک  تسا  يردـق  هب  وا  فعـض  رگا  یلو  دروخب  ار  هزور  فعـض ، يارب  دـناوت  یمن  ناسنا  "

غولب مدقت  نیاربانب ،  185 ءهیآ هرقب  ءهروس  . 1" دیامن . اضق  ار  اه  هزور  دیاب  تسناوت  تقو  ره  هک  تسا  یهیدب  هتبلا  درادـن ؛ لاکـشا  هزور 
: دنیوگیم دنا  كولس  لها  هک  نانآ  تسا . تفارـش  کی  غولب  ناگرزب ، زا  یکی  لوق  هب  و  تسا . نانآ  یگتـسیاش  تقایل و  ءهناشن  نارتخد ،
. تسا تخرد  کی  ّومن  زا  رت  عیرـس  بتارم  هب  رفولین " هایگ   " دـشر تسین . راکرد  یتّقـشم  تمحز و  نوچ  فلکم ، هن  میدـش  فَّرـشم  اـم 

ماجنا رتدـنک  نآ  دـشر  تسا ، نشخ  هک  يدوجوم  ره  دـشاب و  یم  رت  عیرـس  نآ  دـشر  تسا ، رت  فیطل  هک  يدوجوم  ره  هک  نیا  هصـالخ 
هک یلاح  رد  دنتـسه . ندـش  ردام  يروراب و  ءهدامآ  یگلاس  هدراهچ  اـی  هدزیـس و  نینـس  رد  نارتخد  زا  يرایـسب  لـیلد  نیمه  هب  دریگیم و 

، يزاریـش مراکم  هللا  تیآ  یبهذم ، ياه  شـسرپ  هب  حـساپ  . 1 ( 1" . ) دـنرادن ار  ندـش  ردـپ  یگدامآ  ًالومعم  لاـس  نس و  نیا  رد  نارـسپ 
ص423.

یگدعاق دروم  رد  یلئاسم 

یگدعاق

، يدعب هرود  يزیرنوخ  عورـش  ات  یگدعاق  عورـش  نامز  زا  دنیوگیم . هنایهام  تداع  ای  دویرپ  لگر ، یگدعاق ، ار  محر  يا  هرود  يزیرنوخ 
نوخ زور ) ات 35  نیب 21   ) تسا توافتم  فلتخم ، دارفا  رد  تدم ، نیا  دشاب . یم  زور  ًالومعم 28  هک  دوش  یم  هتفگ  یگدعاق  تدم  لوط 
دوش یمن  هتخل  هجو  چیه  هب  دراد  هک  ییایلق  شنکاو  لیلد  هب  نوخ  نیا  دوش . یم  صلاخ  نوخ  سپـس  یکبآ و  یمک  ادـتبا  رد  یگدـعاق ،
يوب تشادهب ، تیاعر  مدع  تروص  رد  ددرگرواجم و  تسوپ  شزوس  باهتلا و  ثعاب  تسا  نکمم  هک  تسا  دـنت  يا  هزادـنا  هب  یهاگو 
سپ ای  شیپ  یلیخ  تسا  نکمم  رتخد  دـنچ  ره  دـهد . یم  خر  یگلاس  ات 13  نس 12  رد  ًالومعم  یگدعاق  هرود  نیتسخن  دراد ، يا  هدـننز 

دق و دشر  زا  ییالاب  دح  هب  ندیسر  زا  لبق  ًامومع  یگدعاق  نیتسخن  دشاب . هدیـسر  دشر  هب  یگلاس ) رثکادح 18  لقادح 9 و   ) نامز نیازا 
. دنـسر یم  یگدعاق  هرود  هب  رتدوز  شیپ ، ياهلـسن  اب  هسیاقم  رد  تشادهب ، هیدغت و  دوبهب  لیلدب  نارتخد  هزورما  اما  دهد . یمن  خر  نزو 

نیا هب  رترید  دننکیم ، شزرو  دایز  هک  ینارتخد  اما  دنـسر ، یم  یگدعاق  نیلوا  هب  زین  رتدوز  دوش ، یم  رتدایز  ناشندـب  یبرچ  هک  ینارتخد 
داـجیا نارتخد  یمومع  تلاـح  رد  یتارییغت  یگدـعاق  ناـمز  رد  و  یگدـعاق ، عورـش  زا  لـبق  زور  دـنچ  تسا  نکمم  و  دنـسر . یم  هلحرم 
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یهاگ ندـش و  ساـسح  گرزب و  ندوب ، جازم  ینابـصع  یگتـسخ و  ءاهتـشا ، شیازفا  اـپ  شهاـک  زا : دـنترابع  اـهنآ  نیرت  هدـمع  هکدوش 
، لاهسا تسوبی ، مشچ ، فارطا  رد  هایس  يا  هریاد  ندمآ  دیدپ  قازب ، حشرت  شیازفا  ندش ، درـس  مرگ و  ساسحا  اهناتـسپ ، ندش  كاندرد 

باوخ یگدرسفا ، یقلخدب ، ریظن  یحور  تارییغت  خفن ، هجیگرس ، دردرس و  اهیکاروخ ، زا  یـضعب  هب  رفنت  سح  غارفتـسا ، و  عوهت ، تلاح 
دارفا رد  مئـالع ، نیا  تدـش  هک  ینیب  ياـهخاروس  اـهبل و  رود  هب  لاـخبت  هیبـش  گـنر  خرـس  ییاـه  هناد  زوربو  یگلـصوح  یب  یگدوـلآ ،
تدـش تروص  رد  یلو  دـنور  یم  نیب  زا  دوخب  دوخ  ًالومعم  دـشاب و  یم  ندـب  رد  ینومروه  تارییغت  زا  یـشان  تسا و  توافتم  فلتخم ،

(1" . ) دنیامن هعجارم  کشزپ  هب  یتسیاب  قوف  تالالتخا 

یگدعاق درد 

درد تدش  تروص  رد  نفونیماتسا و  ای  نیرپسآ  دننام  نکسم  ياه  صرق  فرـصم  اب  ناوت  یم  یگدعاق  نیح  رد  درد  دوجو  تروص  رد  "
کیمانفم ص21-23 و 28  يدابآ ، زوریف  یهللا  بناج  امض  ردمحم  غولب ، نارتخد و  نیساتمودنیا و 1 . نفورپوبیا ، لثم  رتیوق  ياهوراد  اب 

وراد ندروـخ  زا  رگا  ( "1  ) 0" درک فرـصم  یگدـعاق  عورـش  زا  لبق  تعاس  اـت 72  ار 48  وراد  تـسا  رتـهب  داد . شهاـک  ار  درد  دیـسا ،
نارتخد زا  دـصرد  دودـح 70  هک  هداد  ناـشن  راـمآ  دـینک . شزرو  هنازور  یگدـع ، اـق  درد  عـفر  يارب  نآ  ياـج  هب  دـیناوت  یم  دـیرازیب ،

هک تسا  يروآدای  هب  مزال  دنا . هدیـسر  یبولطم  ءهجیتن  هب  مظنم ، ندرک  شزرو  زا  سپ  دنرب ، یم  جنر  یگدعاق  ياهدرد  زا  هک  یناوجون 
نکـسم و ياهـصرق  نداد ، ترارح  رگا  مناوج !  زیزع  نارتـخد  دـناسرب . لقادـح  هب  ار  یگدـعاق  ياـهدرد  دـناوت  یم  هنازور  یـشزرو  ره 

درد زا  هک  یناوجون  نارتخد  هب  ( "2 . ") دینک تروشم  نانز ، صصختم  اب  هرابنیا  رد  ات  دشاب  نآ  تقو  دیاش  دادن ، نیکست  ار  درد  شزرو ،
هب ار  هناش  ولج ، فرط  هب  ار  هنیس  هکلب  دننکن ، زوق  دنتسیاب ، میقتسم  فاص و  نداتسیا ، ماگنه  هکدوش  یم  هیصوت  دنرب ، یم  جنر  یگدعاق 

(3" . ) دـبای یم  شهاـک  یهجوـت  لـباق  روـط  هب  درد  یتیعـضو ، نـینچ  یپ  رد  ًـالومعِم  دـنرادهگن ؟ فاـص  ار  مکـش  هداد و  بـقع  فرط 
نامه ،ص 27 3. يدشار فیطل  ، دـننادب دـیاب  ناوج  نارتخد  يدابآ ص21،23،28 2. زوریف  یهللا  بناـج  اـضر  دـمحم  غولبو ، نارتخد  .1
رثوم درد  نیکست  رد  دناوت  یم  زین  یفاک  تحارتسا  و  ياچ ) هوهق ، رکش ، دایز ، کمن  فرصم  زا  بانتج  ا   ) بسانم ییاذغ  میژر  ص26" 

ص29 يدابآ ، زوریف  یهللا  بناج  اضر  دمحم  غولب ، نارتخد و  . 1 ( 1)0" دشاب

( ندید نوخ  یگدعاق  ود  نیب   ) ینیب هکل  نارتخد و 

هب یتهابـش  نآ  رادقم  گنر و  ظاحل  زا  هک  دوش  هدهاشم  اهمناخ  رد  گنر  مک  ینوخ  هکل  یگدعاق ، ود  نیب  تسا  نکمم  تاقوا  یهاگ  "

، سرتسا سرت ، هلمج : زا  دـنوش  یم  اه  مناخ  رد  ینیب  هکل  داـجیا  ثعاـب  یفلتخم  لـماوع  دنیوگیم 0  ینیب  هکل  نآ  هب  هکدرادـن  یگدـعاق 
هلمج زا  اهوراد و .... زا  یضعب  فرصم  یلـسانت ، يارجم  تنوفع  یلخاد ، هحـشرتم  ددغ  ریاس  ای  نادمخت  درکلمع  رد  لالتخا  بارطـضا ،

.2 ( 2" . ) دنـشاب هتـشاد  ینیب  هکل  مطنمان و  ياه  یگدعاق  تدم  دنچ  ات  غولب ، لیاوا  رد  تسا  نکمم  ناوجون  نارتخد  دنتـسه . لماوع  نیا 
ص 29. نامه ،

دح زا  شیب  ياهیزیرنوخ  نارتخد و 

يدح هب  يزیرنوخ  تسا  نکمم  دنتسه  یگـسئای  نس  رد  هک  ییاهمناخ  و  غولب ، لیاوا  رد  ناوج ، نارتخد  هلمج  زا  اهمناخ  زا  یـضعب  رد  "
نارتخد تاقوا ، یهاگ  دنیامن . هعجارم  کشزپ  هب  تصرف  نیلوا  رد  دوش  یم  هیـصوت  اذل  دنک  هجاوم  يدج  رطخ  اب  ار  اهنآ  هکدشاب  دیدش 

نیا هب  تسین  اهنآ  حالـص  هب  ًالـصا  هک  دـننکیم  يراددوخ  شیوخ  نیدـلاو  اب  تروشم  زا  دوخ  یعیبط  ریغ  ياـه  يزیرنوخ  مغریلع  ناوج 
دنچ زا  سپ  دـنکیم  ناـهنپ  شرداـم  زا  ار  عوضوم  ادـتبا ، رد  دوش . یم  دـیدش  يزیرنوخ  راـچد  هلاـس ، يرتخد 15  دـییامرف : هجوت  هنومن ،
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، دوش یم  رتخد  تلاسک  هجوتم  هک  ردام  دوش ؛ یم  یلاحیب  فعـض و  دیدش و  یگدـیرپ  گنر  راچد  درذـگیم  لکـشم ، نیا  زا  هک  تعاس 
هلصافالب دور . یم  لاح  زا  فعض  تدش  زا  هکنیا  ات  دنکیم  مرـش  تیعقاو  نتفگزا  رتخد ، یلو  دوش  یم  ایوج  شرتخد  زا  ار  یتحاران  تلع 

يو ناگتـسب  زا  دوش ؛ یم  مناـخ  رتـخد  لکـشم  هجوـتم  جـلاعم ، کـشزپ  لوا ، تاـظحل  ناـمه  رد  دـننکیم و  لـقتنم  ناتـسرامیب  هب  ار  يو 
زا ار  رتخد  نیا  دوش و  یم  ماجنا  تقو  عرسا  رد  يریگنوخ  راک  اهنآ ، ینوخ  هورگ  نییعت  زا  سپ  هک  دنکیم  نوخ  عیرس  ءادها  تساوخرد 

کشزپ ياجب  تیارد  ناتسرامیب و  هب  رتخد  عیرـس  لاقتنا  هچ  رگا  دنهد . یم  تاجن  داد  یم  ارنآ  لامتحا  جلاعم ، کشزپ  هک  یمتح  گرم 
دنداد و مه  تسد  هب  تسد  دنتـشادن  رتخد  اب  یتبـسن  چـیه  اهنآ  زا  یلیخ  یتح  هک  نوخ  ناگدـننکءادها  هناتـسود  ناسنا  هیحور  جـلاعم و 
اب ار  عوضوم  دوخ ، یعیبط  ریغ  يزیرنوخ  هدـهاشم  ضحم  هب  رتخد ، رگا  هک  دـنامن  هتفگاـن  نکیل  دـنداد  تاـجن  یمتح ، رطخ  زا  ار  رتـخد 

ص 31-30 نامه ، . 1 ( 1" . ) دیشکیمن اجنیا  هب  راک  تشاذگیم  نایم  رد  شیوخ  کیدزن  ناگتسب  زا  یکی  ای  ردام 

تاحشرت نارتخد و 

جزل تاحشرت ، نیا  تسا . یعیبط  يرما  هکدنتسه  یلسانت  يارجم  ای  لبهم  زا  یتاحشرت  ياراد  نارتخد ، غولب ، ماگنه  رد  یعیبط : تاحشرت 
(، رادوب  ) نفعتم ًالومعم  تاحـشرت ، نیا  یعیبط : ریغ  تاحـشرت  درادـن . هدـننز  يوب  تسا و  گـنر  يریـش  اـی  غرم  مخت  هدرز  هیبش  بلغا  و 
هک دراد  یقلتخم  ياهتلع  یعیبط ، ریغ  تاحـشرت  تسا . شزوس  اب  هارمه  تاقوا  رتشیب  تسا و  دولآ  نوخ  ای  گنر و  يا  هوهق  اـی  زبس  درز ،

هلمج زا  یگدعاق ، ماگنه  هب  فرصم ، راب  دنچ  فیثک و  ياه  هنهکزا  هدافتسا  يدرف و  تشادهب  تیاعر  مدع  زا  یـشان  یلگنا  ياهیگدولآ 
،ص 31-30 نامه ،2 ( 2 " . ) تساهنآ

یگدعاق نارود  یتشادهب  ياه  تبقارم  نارتخد و 

هب رجنم  تسا  نکمم  نآ  تیاعر  مدع  دشاب و  یم  يرورـض  رایـسب  يدرف  تشادهب  تیاعر  نارود ، نیا  رد  محر  هناهد  ندوبزاب  تلع  هب  "
، یگدعاق يزیرنوخ  نارود  رد  - 1 تسا : يرورـض  هتکن  دنچ  رکذ  روظنم  نیدب  ددرگ ؛ هدنیآ  رد  ییازان  ریظن  یـضراوع  تنوفع و  داجیا 

نیا اب  تسا . دایز  يزیرنوخ ، هکیناـمز  صوصخب  دوش  ضوع  دوز  هب  دوز  بترم و  دـیاب  یتشادـهب  راون  دوش و  هدافتـسا  یتشادـهب  راون  زا 
لخاد دیاب  ار  هدش  فرـصم  یتشادهب  راون  - 2 دوش . یم  يراددوخ  زین  رگید  ياهـسابل  ندـش  هدولآ  زا  تشادـهب ، تیاعر  رب  هوالع  راک ،

ياه هچراپ  زا  تسا  مزـال  دـشاب  هتـشادن  دوجو  یتشادـهب  راون  زا  هدافتـسا  ناـکما  هچناـنچ  - 3 تخادنا . هلابز  لطـس  رد  دـیچیپ و  ذـغاک 
رد هتـسش و  نوباص  و  دـنکیم ) كاـپ  رتهب  ار  نوخ  نوچ   ) درـس بآ  اـب  ار  نآ  هدافتـسا ، زا  سپ  دوش و  هدافتـسا  وشتـسش  لـباق  یلومعم و 

کی هدافتسا ، تروص  رد  دوشن و  هدافتـسا  يذغاک  لامتـسد  ای  هبنپ  زا  ناکمالا  یتح  دوش . وطا  ناکما  تروص  رد  دومن و  کشخ  باتفآ 
تنوفع داجیا  ثعاب  هدـش و  بذـج  تسا  نکمم  لامتـسد  اـی  هبنپ  هدـش  درخ  تاـعطق  اریز  دوش ؛ هداد  رارق  هبنپ  يور  لـیرتسا  زاـگ  ددـع 

یگدعاق ره  عورـش  خیرات  ندرک  تشاددای  اب  ناوت  یم  تسا ، مظنمان  یگدـعاق  عورـش  لیاوا ، رد  صوصخب  هکنیا  هب  هجوت  اب  - 4 ددرگ .
ات تشاد  هارمهب  هسردم  رد  صوصخب  ار  یتشادهب  راون  عورش ، خیرات  شوح  لوح و  ات  درپس  رطاخب  ار  هرود  ره  عورش  دودح  میوقت ، رد 
زین تلاسکو  یگتـسخ  عفر  رظن  زا  دشاب و  یم  مزال  هکلب  درادـن  ررـض  اهنت  هن  یگدـعاق  نارود  رد  ندرک  مامح  - 5 دوشن . داجیا  یلکشم 

نایرج عطق  ثعاب  تسا  نکمم  درس ، بآ  اب  مامحتسا  اریز  دشابن ؛ غاد  یلیخ  ای  درـس و  دایز  مامح  بآ  هکنآ  رب  طورـشم  دشاب ؛ یم  رثؤم 
زا - 6 ددرگرتشیب . يَور  نوخ  تعاب  تسا  نکمم  غاد ، یلیخ  بآ  اب  مامحتـسا  دوشب و  ینالـضع  ضابقنا  يدراوم  رد  ای  یگدعاق و  نوخ 

تعاب مامح ، فک  یبورکیم  ياه  یگدولآ  ات  دوش  مامح  هداتـسیا  لکـش  هب  ناکمالا  یتح  دوش و  يراددوخ  یتسیاب  مامح  فک  نتـسِشن 
اب دعقم  ندوب  کیدزن  تلع  هب  اه  مناخ  رد  - 7 درک . هدافتسا  کچوک  هیاپ  راهچ  کی  زا  ناوت  یم  روظنم  نیا  يارب  ددرگن ؛ تنوفع  داجیا 

، تنوفع عوقو  زا  يریگشیپ  يارب  نیاربانب ، دراد . دوجو  یلسانت ، هاگتسد  هب  اهبورکیم  عاونا  لاقتنا  ناکما  راردا ، جورخ  يارجم  زبن  جرف و 
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نتفر ییوشتـسد  راب  ره  زا  سپ  زین  یگدعاق  نارود  رد  دوش و  هتـسش  دعقم  سپـس  و  ییولج ) تمـسق   ) جرف دیاب  ادتبا  تراهط ، ماگنه  هب 
کـشخ تلاوت  لامتـسد  اب  ناکما ، تروص  رد  وشتـسش ، زا  سپ  دریگ و  تروص  قوف  هقیرط  هب  وشتـسش  جازم ) تباجا  زا  سپ  ًاصوصخ  )

دوز هب  دوز  اـهنآ  ضیوعت  دوـش و  هدافتـسا  یخن  ریز  ياهـسابل  زا  - 9 دوشن . هتفرگ  تراـهط  هدولآ  فیثک و  تسد  اـب  هاـگچیه  - 8 دوش .
درادن ینایز  اهنت  هن  هرود  نیا  رد  ندرک  شزرو  - 10 دوش .  کشخ  باتفآ  رد  ًامتح  هتسش و  اهسابل  ریاس  زا  ادج  ار  اهنآ  دریذپ و  تروص 

یب تخت و  يور  ندیـشکزارد  هرود ، نیا  رد  راک  نیرتدب  - 11 دشابن . ینالوط  نیگنس و  شزرو  هکنآ  رب  طورـشم  تسه ، زین  دیفم  هکلب 
34 ص33 - نامه ، . 1 ( 1 " . ) تسا ندنام  تکرح 

یگدعاق نارود  رد  هیذغت  نارتخد و 

تاجیزبس تابوبح ، تشوگ ، ریـش ، ریظن : يوقم  ياهاذـغ  زا  تسا  مزال  نارود ، نیا  رد  صوصخب  هتفر ، تسد  زا  نوخ  ناربج  روظنم  هب  "
یم زاین  زین  هدعو ، نایم  ود  هب  یلصا ، ياذغ  هدعو  هس  رب  هوالع  یناوجون  نارود  رد  دوش . هدافتـسا  رتشیب  هزات و .... تاج  هویم  تاینبل و  و 

هناحبـص هسردـم ) زا  لبق  ًاصوصخ   ) هنازور راک  عورـش  زا  لبق  هک  یناناوجون  اریز  تسا ؛ يرورـض  هناحبـص  هب  هجوت  نایم  نیا  رد  دـشاب .
نایم تشاد . دـنهاوخن  یلیـصحت  روما  رد  ار  مزال  ییآراک  دنتـسه و  هجوت  یب  تقد و  یب  يدـعب  ياه  تعاس  رد  دـننکیمن  فرـص  یفاک 
عاونا زا  شزرا ، یب  ییاذغ  داوم  ياجب  دشاب و  ناوجون  تمالـس  دشر و  زاین  دروم  يذغم  داوم  يواح  هک  دشاب  يوحن  هب  یتسیاب  اه  هدعو 

، هتسپ ریظن  اه ، هناد  عاونا  یگنرف و  هجوگ  جیوه ، وهاک ، ریظن  یتاجیزبس ، توت و  ریجنا ، شمـشک ، امرخ ، ریظن  کشخ ، ای  هزات  ياه  هویم 
ییاذغ مپژر  دش ، هراشا  ًالبق  هک  یگدـعاق  زا  شیپ  تالالتخا  ضراوع و  شهاک  يارب  دوش  یم  هیـصوت  یتح  دوش  هدافتـسا  ودرگو  ماداب 

راد و سوبس  ِتالغ  کمن  نودب  ياه  هناد  یهام ، تشوگ ، دوش . عورش  یگدعاق  عورش  زا  لبق  هتفه  کی  زا  نهآ ، ،b6 و  نیماتیو يواح 
نهآ عبنم  ایبول  یگنرف و  دوخن  رگج ، تشوگ ، غرم ، مخت  کمن ، نودـب  ياه  هناد  رتشیب  نیماـتیو و  يواـح  زوم ، زبس و  تاـجیزبس  گرب 
نیا شهاک  يارب  دیامن ) مرو  داجیا  تسا  نکمم  رما  نی  ا   ) دـنکیم يرادـهگن  ار  يرتشیب  بآ  ندـب ، یگدـعاق  نارود  رد  ( "1 . "  ) دنتسه
اذغ مضه  هب  زور  رد  بآ  ناویل  دنچ  ندیشون  دومن .  مکار  کمن  فرـصم  یگدعاق ، عورـش  زا  لبق  هتفه  کی  دودح  زا  ناوت  یم  هلئـسم 

تالضع یگتفرگ  فیفخت  رد  میسلک ) يواح  تاعیام  صوصخب   ) مرگ تاعیام  ندیـشون  ددرگیم . تسوبی  شهاک  ببـس  هدرک و  کمک 
يرورض غولب ، نامز  رد  یناوختسا  دشر  دوبهب  تهج  میـسلک ، يواح  ییاذغ  داوم  فرـصم  هک  نیا  نمـض  دوش  یم  هیـصوت  تسا و  رثؤم 

.37 ص 36 - نامه ، . 2 . 37 ص 36 - نامه ،  1 ( 2 " . ) تسا

يرورض هیصِوت  دنچ 

یناهگان عطق  نوچمه  یتالالتخا  هچناـنچ  - 2 دـیزاس . علطم  یگدـعاق ، نیلوا  ًاصوصخم  دوخ ، هنایهام  تداع  عورـش  زا  ار ، دوخ  ردام  . 1
ناگتسب زا  یکی  ای  شیوخردام  اب  ًامتح  دمآ  دیدپ  امش  يارب  یگدعاق و .... ماگنه  هب  دایز  ياهدرد  دایز ، يزیرنوخ  یمظن ، یب  یگدعاق ،

تداـع نارود  لوط  رد  لـبق و  زور  دـنچ  زا  - 3 دـینک . هعجارم  کشزپ  هب  دوب  یعیبط  ریغ  هچنانچ  دـینک و  تروشم  کـیدزن  ناتـسود  اـی 
هنازور هداس  ياهشزرو  ماجنااب  دیایب  امش  غارس  هب  ... بارطضا و یگدرسفا  یجنردوز  تینابصع  دننام  یقلخ  تارییغت  تسا  نکمم  هنایهام 

مرلو و بآ  اب  مامحتـسا  دـیدرگ ، هراشا  مه  ًالبق  هکروطناـمه  - 4 دـییآ . قئاف  تالکـشم ، نیا  رب  دـیناوت  یم  یفاک ، تحارتسا  هعلاـطم و  و 
ثعاب هکلب  درادـن  يررـض  اهنت  هن  یگدـعاق ، نامز  رد  نتفر  تلاوت  راب  ره  زا  سپ  دوخ  تراـهط  وشتـسش و  یتشادـهب و  لـئاسم  تیاـعر 

نیا رد  امـش  یحور  تمالـس  نیمات  رد  ییازـسب  شقن  هکنیا  نمـض  دوسیم  راردا  تنوفع  هلمج  زا  ینوفع ، ياـهیرامیب  زورب  زا  يریگولج 
دیلقت يو  زا  هک  يدـیلقت  عجرم  هلاـسر  هب  یگدـعاق ، تداـع  نارود  هب  طوبرم  یعرـش  لـئاسم  زا  نتفاـی  یهاـگآ  يارب  - 5 دراد . نارود ،
دجنک - 7 دنکیم . مظنم  ار  هناهام  تداع  شور  نیا  هک  دیشونب  هدرک و  مد  ار  يرفعج  مخت  - 6 ص 46 . نامه ، .1 ( 1) دینک عوجر  دینکیم 
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فعـض و دـیدش و  درد  ساسحا  هناهام  تداع  نارود  رد  هک  ینارتخد  - 8 تسا . ضیح  هدننکزاب  هکدـنیامن  لیم  دـیناشوجب و  دوخن  اب  ار 
ات دوش  نامرد  عیرس  دیاب  اذل  دشاب ؛ نادمخت  رد  تسیک  نتـشاد  تلع  هب  دیاش  هک  ارچ  دنیامن  هعجارم  کشزپ  هب  ًامتح  دنراد  عوهت  تلاح 

ًالماک نیگنـس  لـئاسو  ندومن  دـنلب  نیگنـس و  ياـهراک  نداد  ماـجنا  زا  هناـهام  تداـع  ماـگنه  رد  - 9 ددرگن . یناوارف  تالکـشم  راـچد 
هنایهام ياه  هدعاق  شور  نیا  هکدنیامن  لیم  هدرک و  مد  ياچ  دننام  ار  جیوه  مخت  - 10 دنکیم . دایز  ار  يزیرنوخ  نوچ  دییامن  يراددوخ 

ار يزیرنوخ  دنیامن  هدافتسا  یـسدع  توواق  زا  دنراد  دیدش  يزیرنوخ  هناهام ، تداع  نارود  هک  ینارتخد  - 11 دنکیم . ناسآ  لیهست و  ار 
هب رتدوز  زور  ود  هدرک و  طولخم  دنـشک  یم  مشچ  رد  هک  همرـس  اب  یبرع  غمـص  دـنوش  یم  ضیح  داـیز  هک  ینارتخد  - 12 دنکیم . مارآ 

. دنروخب دایز  دیاب  یکنخ  اذل  دشاب  یم  ترارح  تلع  هب  ضیح  نوخ  يدایز  نیا  دش و  دـهاوخ  هتـسب  ضیح  نوخ  هکدـنیامن  قیرزت  دوخ 
. دنیامن لیم  هدرک و  مد  ار  نابزواگ  لگ  هناهام  تداع  نارود  رد  ناوناب  - 13

یلسانت يراردا و  هاگتسد  ياه  تنوفع  نارتخد و 

داجیا ثعاب  يراردا ، يارجم  ياهتنوفع  رثکا  دنتـسه . ناسنا  رد  تنوفع ، دعتـسم  ياهوضع  زا  اـه ، هیلک  هناـثم و  راردا ، یجورخ  يارجم  "

ثعاب هک  ییاهبورکیم  اهیرتکاب و  رثکا  دـنکیمن . صخـشم  ار  تنوفع  قیقد  لحم  هشیمه  ینیلاـب ، مئـالع  یلو  دـنوش  یم  یعـضوم  مئـالع 
زا هدش  بسک  يراردا  ياهتنوفع  لوئـسم  هک  ازیرامیب  لماوع  رتشیب  دنوش و  یم  دراو  يراردا  يارجم  هار  زا  دـنوش  یم  يراردا  ياهتنوفع 

يراردا و يارجم  ندوب  کیدزن  لیلدـب  اهمناخ  رد  ازیراـمیب ، لـماوع  نیا  دنتـسه . درف  دوخ  هدور  یعیبط  رولف  زا  یتمـسق  دنتـسه ، طـیحم 
ماگنه هب  شزوس  ساسحا  ای  یتحاران  مکش ، نیئاپ  تمـسق  رد  درد  دنکیم . داجیا  يرتشیب  ییازیرامیب  دعقم )  ) موتکر اب  یلـسانت ، هاگتـسد 

گنر و درز  تاحشرت  جورخ  اپ و  نار ، تشپ ، مکش ، نیئاپ  هیحان  رد  درد  يراردا و  يارجم  تنوفع  مئالع  زا  راردا ، ررکت  ندرکراردا و 
، تسا هناـثم  زا  رتارف  تنوـفع ، هک  تسا  نآ  هدـننک  حرطم  بت ، دـشاب . یم  یلـسانت  يارجم  رد  تنوـفع  مئـالع  زا  نژاو ، زا  زبـس  هب  لـیام 

اهنآ ناوت  یم  دنتسه و  ملاس  هیلک و ... تنوفع  دننام  تاهج  ریاس  زا  دنتسه  يراردا  هاگتسد  تنوفع  راچد  هک  يراد  بت  ناوج و  نارامیب 
ص 60 و 61. نامه ، . 1 ( 1" . ) درک نامرد  کیتویب  یتنآ  ای  یئاپرس  تروص  هب  ار 

یگدعاق ماکحا  نارتخد و 

؛ ّتیم زامن  فالخ  هب  فاکتعا  فاوط ، هزور ، زامن ، دننام  تسا ؛ مارح  ضئاح  رب  دوش  ماجنا  دـیاب  ممیت  ای  لسغ و  وضو ، اب  هک  ییاهتدابع 
حیـضوت تسین . مزـال  هّیموـی  ياـهزامن  ياـضق  دـیامن و  اـضق  ار  هزور  دـیاب  تداـع ، ماـیا  زا  سپ  دـنکیم  كرت  هک  يا  هزور  زاـمن و  هتبلا 
دزادـنیب ریخأت  ار  زاـمن  رگا  هکدـنادب  دوش و  لـخاد  زاـمن  تقو  هاـگره  . 11 هلئـسم ص 49 و  ج 1 ، هلیـسولاریرحتو ،  451/ هلئسم ، لئاسملا

تقو زامن  يارب  هک  دنک  کش  ندش  كاپ  زادعب  ضئاح  نز  رگا   470 هلئسم / لئاسملا ، حیضوت  دناوخب . زامن  ًاروف  دیاب  دوش ، یم  ضئاح 
کی ندـناوخ  زامن و  تامدـقم  ءهیهت  ءهزادـنا  هب  هکنیا  لایخ  هب  رگا   474 هلئـسم / لئاسملا ، حیـضوت  دناوخب . ار  شزامن  دـیاب  هن ، ای  دراد 

: لاوئس هلئـسم 4751  لئاسملا ، حیـضوت  دروآ . اجب  ار  زامن  نآ  ياضق  دیاب  هتـشاد ، تقو  دمهفب  دعب  دـناوخن و  زامن  درادـن ، تقو  تعکر 
ریرحت رد  تاـیآ  زاـمن  ثحب  ( 6  ) هلئـسم رد  ماما  ترـضح  هک  یلیـصفت  تسا و  بجاو  ینامز  هچ  رد  ضئاـح  نز  رب  تاـیآ  زاـمن  ياـضق 

كاپ زامن  كرد  رادقم  هب  رگا  هک  تسا  نی  اًارهاظ  بعوتـسم ، ریغ  رد  لیـصفت  زا  هل  مظعم  روظنم  ج : تسا ؟ مادک  دـن  دومرف ه ا  هلیـسولا 
نایم هچنانچ  ءاتفتـسا )  ) تسین بجاو  ّالاو  دـشاب  یم  بجاو  دـیامن  كرد  ارنآ  تعکر  کی  هتـسناوت  یم  ندـش  كاپ  زادـعب  هکنیا  ای  هدوب 
زامن طسو  دـمهفب  زامن  زا  سپرگا  تسا و  حیحـص  شزامن  هنای ، هدـش  ضیحدـنک  کش  رگا  تسا و  لـطاب  شزاـمن  دوش  ضئاـح  زاـمن ،

زا دننارذگیم و  ! ار دوخ  هناهام  تداع  هک  ینانز  لاوئـس :  464-465 هلئسم / لئاسملا ، حیـضوت  تسا . لطاب  هدناوخ  هک  يزامن  هدش  ضیح 
زامن يارب  عامتجا  رد  دـنناوت  یم  ج : دـننک ؟ تکرـشدجسم  ریغ  رد  تعامج ، ای  هعمج  زامن  رد  دـنناوت  یم  اـیآ  دـنروذعم  زاـمن  ندـناوخ 
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، دنوادخ مسا  نآرق ، طخ  هب  ندب  زا  یئاج   453/ هلئسم لئاسملا ، حیضوت  دنراذگب . زامن  دیابن  یلو  دنیامن  تعباتم  رهاظ  هب  دننک و  تکرش 
دننام  ) تسین رگید  ياج  ای  دـشاب  نآرق  رد  هکنآ  نایم  یتواـفت  تسا  مارح  نآ  سم  هچنآ  رد  تسا . مارح  ندـیناسر   ) ? ناـماما ) ربماـیپ و 

8/ هلئـسم ءوضولا ، تایاغ  یف  ص 190 ، ج 1 ، یقثولا ، ةورع  نارادـساپ و .).... هاپـس  مرآ  ـالط - هّللا  یمالـسا - يروهمج  مرآ  هماـنزور -
تایاغ یف  ج 1 ، یقثولا ، ةورع  تشاد . هجوت  دـیاب  هدنـسیون ، دـصق  هب  دـنا  كرتشم  رگید  يامـسا  اهترابع و  نآرق و  نایم  هک  یتاملکرد 

ةورع درادـن . لاکـشا  سم  هاگنآ  دنـشکب ، نآ  رب  کیتسالپ  ای  هشیـش  نوچ  تسا  مارح  تراهط  یب  نآ  سم  هک  يزیچ   9/ هلئسم ءوضولا ،
ءهدجـس هک  يا  هروس  راهچ  زجب   ) دـناوخب نآرق  دـهاوخب  ضئاح  نز  هاـگره   12 ءهلئـسم / ءوضولا ، تایاغ  یف  ص 191 ، ج 1 ، یقثولا ،
شباوث ینعی  دراد  تهارک  دشاب  زامن  تاقوا  ریغ  رد  نآرق  ندناوخ  رگا  دنزن و  تسد  نآرق  طوطخ  هب  دـیاب  درادـن و  یعنام  دراد ) بجاو 
دجسم مارحلا و  دجسم  هب  نتفر   476/ هلئسم لئاسملا ، حیضوت  41 و  هلئسم 42 - ص 348 ، ضئاحلا ، ماکحا  یف  یقثولا  ةورع  تسا . رتمک 

مارح رگید  دـجاسم  رد  فقوت  تسا . مارح  دوش ، جراح  رگید  رد  زا  لخاد و  رد  کـی  زا  هچ  رگا  مّلـس "  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  " ربماـیپ
رد هک  تسنآ  بجاو  طایتحا  درادـن و  یعنام  دورب  يزیچ  نتـشادرب  يارب  ای  دوش  جراخ  رگید  رد  زا  لـخاد و  رد  کـی  زا  رگا  یلو  تسا ،

يار يارب  دـناوتیم  هناهام  تداع  ماگنه  نز  ایآ  لاوئـس :  355 هلئـسم / لئاسملا ، حیـضوت  دیامنن . فقوت  مه  مالّـسلا "  مهیلع   " ناماما مرح 
يارب هک  یئاهدجسم  ایآ  لاوئـس : ءاتفتـسا ) . ) تسین زیاج  موقرم  ضرف  رد  ج : دنامب ؟ اجنآ  ریزگان  ینالوط  تدم  دورب و  دجـسم  هب  يریگ 

دجـسم تین  هب  ار  ینیمز  هکنیمه  درادن  یموزل  فقو  هغیـص  ندـناوخ  ج : دراد ؟ ار  دجـسم  مکح  تسا ، هدـشن  هدـناوخ  فقو  هغیـص  اهنآ 
ص 152، ج 1 ، هلیـسولا ، ریرحت  دنکیم . تیافکدراذگب  زامن  اجنآ  رد  دجـسم  ناونعب  شبحاص  هزاجا  اب  مه  رفن  کی  دننکانب و  ادخ  يارب 

ياه نیمزریز  مکح  لاوئس : ءاتفتسا ) . ) دراد ار  دجسم  مکح  ج : تسا ؟ دجسم  مکح  رد  دجسم  لخاد  ياه  نکلاب  ایآ  لاوئس : هلئسم 191 
زا دجـسم  فقو  ماگنه  رگا  ج : دیامن ؟ فّقوت  اجنآ  رد  دـناوتیم  ضئاح  نز  دـشاب  دجـسم  نیمزریز  رد  هناخباتک  رگا  ایآ  تسیچ  دـجاسم 

یناسنا هاگره  دجسم  نحص  فارطا  ياه  هناخ  هرانم و  ناویا ، نحص ، ءاتفتسا ) . ) دراد ار  دجسم  مکح  دشاب ، هدرکن  ءانثتسا  ندوب  دجـسم 
دجـسم ءزج  ایآ  دنک  کش  نوچ  تسا . مارح  ضیح ) ای   ) تبانج ای  ندنام  ای  نتفر  اجنآ  رد  دنا  هدرک  دجـسم  فقو  ار  شنیمز  دراد  نیقی 

ار اهاجنآ  مامت  ناسنا  تسا  رتهب  یلو  درادن  ار  دجسم  مکح  دجسم  يارب  هن  دنا  هتـشاذگاو  دجـسم  نحـص  ای  ناویا  يارب  ار  نیمز  ای  تسا 
، بنجلا یلع  مرحیام  ص 288 ، ج 1 ، یقثولا ، ةورع  دنا . هدرکن  فقو  ار  اجنآ  ندوب  دجسم  هزیگنا  هب  دنک  نیقی  ات  دنادب  دجـسم  مکحرد 

دجسم رد  سالک  رگا  ج : دیامن ؟ تشاد  دای  ار  تایاور  تایآ و  دنک و  تکرش  سرد  سالکرد  دناوتیم  ضئاح  نز  ایآ  لاوئـس :  4 هلئسم /
یم ضئاح  نز  ایآ  لاوس : درادن . لاکـشا  دوشن  سم  اهنآ  هب  شندب  رگا  نآرق  تایآ  لاعتم و  دنوادخ  مان  نتـشون  درادن و  لاکـش  ادـشابن 
طقف درادن . یلاکـشا  ضئاح  نز  يارب  ندناوخ  هحتاف  ءادهـش و  رازم  ناتـسربق و  هب  نتفر  ج : دناوخب ؟ هحتاف  دورب و  ءادهـش  رازم  هب  دناوت 

ناج لاح  رد  هکیسک  ینعی  رضتحم ، صخش  نیلاب  رد  تسا  هورکم  بنج  صخـش  ضئاح و  نز  هک  تسنیا  دنا  هداد  روتـسد  هکرادقم  نآ 
، لئاسملا حیـضوت  درادـن . یلاکـشا  تیم  نفد  ندرک و  نفکو  نداد  لـسغ  ماـگنه  دـننام  اـهاج ، یقاـب  رد  یلو  دـنوش  رـضاح  تسا  نداد 

رباـنب ضئاـح  نز  يارب  مالّـسلا  مهیلع   " ناـماما مرح  رد  فقوت  ج : دورب ؟ هدازماـما  مرح  هب  دـناوت  یم  ضئاـح  نز  اـیآ  لاوس :  540/ هلئسم
( ضئاح  ) وا يارب  دجـسم  رد  يزیچ  نتـشاذگ  تسین . مارح  یلو  دیامنن  فقوت  تسنآ  رتهباه  هدازماما  مرحردو  تسینزیاج  بجاو  طایتحا 
32 ءهروس - 1 تسا : هروس  راهچ  هک  تسا  مارح  دراد  بجاو . هدجـس  هک  يا  هروس  ندناوخ   5 355 هلئسم / لئاسملا ، حیضوت  تسا . مارح 

مارح دـناوخب  ار  هروس  راهچ  زا  فرح  کی  رگا  ءرقا .)  ) هر 96 وس  - 4 مجنل ) او   ) هر 53 وس  - 3 هدجس ) مح   ) هروس 41 - 2 لیزنت ) ملا  )
دونشب ار  هدجس  هیآ  نوچ  تسین و  مارح  هدجس  هیآ  ندینـش  دنچ  ره  ندینـش ، اما  تسا  مارح  ضئاح  نز  رب  هدجـس  هروس  ندناوخ  تسا .

355/ هلئسم لئاسملا ، حیضوت   2 هلئسم / ضئاحلا ، ماکحا  یف  یقثولا ، هورع  دور . یم  هدجس  هب  بجاو  ءهدجس  يارب 

: یلیمکت ياه  شسرپ 
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رگا ج : دناوخب ؟ زامن  سابل  نامه  اب  دناوت  یم  لسغ  زا  سپ  ای  دیوشب و  ار  دوخ  یگدـعاق  نامز  يامهـسابل  مامت  دـیاب  ضئاح  ایآ  لاوئس :
یم هدـشن  سجن  رگا  دـیامن و  زیمت  ار  شیاهـسابل  زامن  يارب  یتسیاب  دـشاب ، هدـش  سجن  رگید  تساجن  ای  نوخ  نآ  هلیـسو  هب  شیاهـسابل 

ضیح نوخ  زا  هاگره  ضئاح  لاوثـس : تسین . سجنریخ  ج . تسا ؟ سجن  ضئاح  نز  قرع  ایآ  : لاوئـس دناوخب . زامن  سابل  نامه  اب  دناوت 
زور ای  یتسیاب  دنیوگیم  نوچ  دیامن ، لسغ  درف  ياهزور  ات  دنک  ربص  دیاب  ای  دـشاب  جوز  ياهزور  رد  ول  دـیامن و  لسغ  یتسیاب  دـش  كاپ 

ياهراون ایآ  لاوئـس : دیامن . لسغ  نآ  زا  سپ  زامن  يارب  یتسیاب  دش  كاپ  ضیح  نوخ  زا  هاگره  نز  ج : درک ؟ لسغ  ای ... متفه  ای  مجنپ و 
یتشادمهب ياهراون  ندرکزیمت  ج : تسا ؟ لطاب  لسغ  دینکن  زیمت  رگا  دنیوگیم  نوچ  هن ؟ ای  درک  زیمت  هدافتـسا  زا  دـعب  دـیاب  ار  یتشادـهب 

هد ندنام  دصق  تسین و  وا  نطو  هک  دوشیم  يرهش  دراو  ینز  لاوئس : درادن . لسغ  هب  یطبر  تسا و  یقالخا  هلئـسم  کی  هدافتـسا ، زا  سپ 
هتـسکش ای  مامت  ار  شزامن  ایآ  دناوخب  زامن  دهاوخیم  هک  ار  هدنام  یقاب  زور  جنپ  ایآ  تسا  ضیح  ًالثم  ار  لوا  زور  جـنپ  یلو  دـنکیم ، زور 

نیب رد  هکینز  لاوئس : دشاب . هدناوخن  زامن  ار  شزور  جنپ  ولو  تسا  مامت  شزامن  دشاب ، هتشاد  ار  زور  هد  ندنام  دصق  هاگ  ره  ج : دناوخب ؟
یـسرتسد هاگ  ره  ج : دـنکبدیاب ؟ هچ  شزامن  يارب  درادـن ، لسغ  يارب  بآ  هب  یـسرتسد  دوش و  كاـپ  ضیح  زا  راـطق  رد  ًـالثم  ترفاـسم 
درکادـیپ بآ  هب  یـسرتسد  نوچ  و  دـناوخب ، زامن  ندـب ، ندرکزیمت  زادـعب  دریگب و  وضو  هدرک و  ممیت  ضیح  لسغ  ياجب  یتسیاب  درادـن 

648 هلئسم / زا  لبق  حیضوت  دهد . ماجنا  ار  ضیح  لسغ  یتسیاب 

حبص ناذا  ات  سافنو  ضیح  رب  ندنام  یقاب  اب  هزور  لاطبا  دراوم 

زا شیپ  هکدـمهفب  ناذا  زا  سپ  ای  درادـن  تقو  ممیت  لسغ و  زا  کی  چـیه  يارب  دوش و  كاپ  سافن  ضیح و  زا  حبـص  ناذا  کیدزن  نوچ 
لاکشا دروم  نآ  تحص  دشاب ، هتفرگ  ار  ناضمر  هام  هزور  ياضق  تقو ، تعـسو  رد  رگا  یلو  تسا . حیحـص  يو  ءهزور  هدش ؛ كاپ  ناذا 

یئاه هزور  دیایب ، شدای  زور  دنچ  ای  کی  زا  سپ  دنک و  شومارف  ار  سافن  ای  ضیح  لسغ  هچنانچ   1639 هلئسم / لئاسملا ، حیضوت  تسا .
ماجنا رد  دوش و  كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  حبـص  ناذا  زا  شیپ  هاـگره   1641 هلئسم / لئاسملا ، حیضوت  تسا . حیحـص  تسا  هدروآ  اجب  هک 

یف دنکن ، یهاتوک  هچنانچ  یلو  تسا ؛ لطاب  شا  هزور  دیامنن ، زین  ممیت  تقو  یگنت  رد  دنکن و  لسغ  حبـص  ناذا  ات  دنک و  یهاتوک  لسغ 
. تسا حیحـص  شا  هزور  دنک ، مّمیت  هک  یتروص  رد  دـنکن  لسغ  ناذا  ات  دـباوخب و  هبترم  هس  هچ  رگا  دوش  هنانز  مامح  دـشاب  رظتنم  لثملا 

حیحـص شا  هزور  دنک ، حبـص  سافن  ای  ضیح  تلاح  اب  رگا  درادـن  ندرک  مّمیت  لسغ و  هلیـسو  هکیـسک   1642 هلئسم / لئاسملا ، حیـضوت 
هام رد  هکیسک  لاوئس :  64 هلئسم / تارطفملا ، یف  ص 192 ، ج 2 ، یقثولا ، ةورع  دـشاب . اـضق  ءهزور  شا  هزور  هک  یتروص  رد  زجب  تسا 
دوش رادیب  باوخ  زا  حبـص  ناذا  کیدزن  رگا  تسین  دنلب  ياهزور  رد  شیارب  هزور  نتفرگ  ناکما  يرحـس  ندروخ  نودب  ناضمر  كرابم 

يرحس دریگب ، هزور  يرحس  نودب  دشاب  هتشادن  ناکما  رگا  چ : تسیچ ؟ شا  هفیظو  دراد  تقو  ندروخ  يرحـس  ای  لسغ  رادقم  هب  طقف  و 
( ءاتفتسا . ) دنک ممیت  رجف  عولط  زا  لبق  دروخب و 

: لسغ روتسد 

هراشا

یبیت رت  یس 2 - امتر  ا  - 1 دریذپ : یم  ماجنا  لکش  ود  زا  یکی  هب  بحتسم  هچ  بجاو و  هچ  اهلسغ  مامت 

: یسامترا لسغ 

رگا دریگب و  ارف  ار  ندب  مامت  جیردت  هب  ای  هعفدکی  بآ  هکیروطب  دور  ورف  بآ  رد  هعفدکی  لسغ  تین  هب  ناسنا  هک  تسنآ  یسامترا  لسغ 

دنا هناحیر  www.Ghaemiyeh.comنارتخد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 62زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاج دـیاب  ًامتح  لسغ  نیا  ماجنا  يارب  تسا و  حیحـص  وا  لـسغ  دـهد  تکرح  ار  ندـب  لـسغ ، تین  زا  سپ  دـشاب و  بآ  ریز  ندـب  ماـمت 
367 و 368 هلئسم / لئاسملا ، حیضوت  درک . یسامترا  لسغ  دوش  یمن  نآ  دننام  شود و  ریز  دریگب و  ارف  بآ  ار  ندب  مامت  دناوتب  هکدشاب 

: یبیترت لسغ 

ره دنک  نیقی  هکنآ  يارب  دـیوشب و  ار  ندـب  پچ  فرط  دـعب  تسار و  فرط  دـعب  ندرگو و  رـس  لوا  لسغ ، تین  هب  دـیاب  یبیترت  لسغ  رد 
تسار فرط  مامت  هک  تسنآ  بحتسم  طایتحا  هکلب  دیوشب و  دنک و  همیمض  مه  ار  رگید  تمسق  زا  يرادقم  دیاب  هتسش ، ًالماک  ار  تمسق 

نتـسنادن هطـساوب  ای  یـشومارف  يورزا  ای  دمع  هب  رگا  دیوشب و  پچ  فرط  اب  ار  ندرگ  پچ  فرط  مامت  ندـب و  تسار  فرط  اب  ار  ندرگ 
1 36 و 362 و 363 هلئسم / لئاسملا ، حیضوت  تسا . لطاب  لسغ  دنکن ، لمع  پچ ) تسار و  ندرگ ، ورس   ) بیترت نیا  هب  هلئسم 

یبیترتاب یسامترا  لسغ  قرف 

لـسغ فالخب  دوش ) فرطرب  تساجن  بآ ، رد  نتفر  اب  هکنآ  رگم   ) دـشاب كاپ  ندـب  مامت  ندرک  لسغ  زا  لـبق  دـیاب  یـسامترا  لـسغ  رد 
،ج یقثولا هورع  دنکریهطت . شنداد  لسغزا  لبق  ار  يوضعره  تسازیاج  هکلب  دـشاب ، كاپ  لسغ  زا  لبق  ندـب  مامت  تسین  مزال  هک  یبیترت 

لطاب لسغ  یـسامترا  رد  دوش  هدـید  لسغ  ءاـضعا  زا  یکی  رد  یعناـم  لـسغ ، زا  سپ  هچناـنچ   5/ هلئـسم لسغلا ، ماکحا  یف  ص 298 ، ، 1
عنام ندرک  فرطرب  زا  سپ  دشاب ، پچ  فرط  رد  رگا  تسا ، ندـب  ياجکرد  عنام  دـنک  هظحالم  دـیاب  هدرک  لسغ  یبیترت  رگا  اما  و  تسا ،

عضوم نآ  لسغ  عنام و  ندرک  فرطرب  زا  سپ  دشاب ، تسار  فرط  رد  عنام  رگا  تسا و  حیحـص  شلـسغ  دیوشب ، لسغ  ّتین  هب  ار  اجنامه 
نداد لسغ  ندرک و  فرطرب  زا  سپ  روطنیمه  دـشاب  زین  ندرگورـس  رد  رگا  تسا و  حیحـص  شلـسغ  دـهدیم  لسغ  ار  پچ  فرط  هرابود 

ار ندـب  زا  ییاج  دـمهفب  یبیترت  لسغ  زا  سپ  رگا  اما  تسا و  حیحـص  شلـسغ  دـهدیم  لـسغ  ار  پچ  تسار و  فرط  هراـبود  عضوم  نآ 
365،369 و 364 هلئسم / لئاسملا ، حیضوت  دنک . لسغ  هرابود  دیاب  تسا  ندب  ياجکدنادن  هشسشن و 

یسامترا یبیترت و  لسغ  كرتشم  ماکحا 

يوت لثم  دوش  یمن  هدید  هک  ندب  زا  ییاهاج  نتـسش  یلو  تسا ، لطاب  لسغ  دنامب ، هشـسشن  ندب  زا  لسغ  رد  ییوم  رـس  هزادنا  هب  رگا  ا -
رد طاـیتحا  یلو  تسین  مزـال  نآ  نتـسش  نآ ، نطاـبزا  اـی  تسا  ندـبرهاظ  زا  هکدراد  کـش  ار  ییاـج  رگا  تسین و  بجاو  ینیب  شوـگ و 

رگا تسـش و  ارنآ  دـیاب  دوش ، هدـید  نآ  لخاد  هک  دـشاب  داشگ  يرادـقمب  نآ  دـننام  هراوشوگ و  ياج  خاروس  رگا  نیاربانب  تسا  نتـسش 
یم باسح  ندب  وزج  هک  ار  یهاتوک  ياهوم  دیاب  375 و 376  ، 374 هلئسم / لئاسملا ، حیضوت  تسین . مزال  نآ  لخاد  نتـسش  دوشن ، هدید 

طایتحا نیا  لسغ ، ماکحا  ثحبم  رد  یقثولا  هورع  باتکرد  هتبلا  تسا  مزال  زین  دـنلب  ياهوم  نتـسش  طایتحا  ربانب  دـیوشب و  لسغ  رد  دوش 
، دنراد لسغ  رد  دنلب  ياهوم  نتسش  دروم  رد  ماما  ترضح  هک  یطایتحا  ایآ  لاوئـس :  379 هلئسم / لئاسملا ، حیضوت  دنا . هتـسناد  بجاو  ار 

مارح لوپ  زا  دهاوخب  ای  دهدن  ار  یمامح  لوپ  دراد  دصق  هک  یسک  ءاتفتسا ) . ) تسا بجاو  طایتحا  ج : تسا ؟ بحتـسم  ای  بجاو  طایتحا 
لطاب لسغ  دنک  یضار  ار  یمامح  دعب  هچ  رگا  دراذگب  هیسن  دهاوخب  تسا  یضار  یمامح  دنادب  هکنیا  نودب  ای  دزادرپب  هدادن  سمخ  ای  و 
لـسغ دنک  کش  لسغ  زا  سپ  رگا  یلو  دنک  لسغ  دیاب  هن ؛ ای  هدرک  لسغ  دنک  کش  هچنانچ   383،38 1 هلئسم / لئاسملا ، حیضوت  تسا .

دراد تقو  زامن  لسغ و  هزادـناب  هکنآ  لایخب  هاگره   385 هلئـسم / لئاسملا ، حیـضوت  دنک . لسغ  هرابود  تسین  مزال  هن ؛ ای  هدوب  تسرد  وا 
387 هلئـسم / لئاسملا ، حیـضوت  تسا . حیحـص  لسغ  هتـشادن ، تقو  لسغ  ءهزادناب  هکدـمهفب  لسغ  زا  سپ  هچ  رگا  دـنک  لسغ  زامن  يارب 

حیـضوت دـهد . ماجنا  هناگادـج  روطب  ار  اهنآ  ای  دروآ  اجب  لسغ  کی  اهنآ  همه  ّتین  هب  دـناوت  یم  تسا  بجاو  وا  رب  لـسغ  دـنچ  هکیـسک 
389 هلئسم / لئاسملا ،
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ییابیز زار  نارتخد و  مشش :  لصف 

ییابیز زار  نارتخد و 

نیا رد   ) ? قداص ) ماما  ترـضح  دـشاب . یم  رتشیب  نارتخد  رد  ًاصوصخ  ناـسنا  ره  دوجو  رد  هک  تسا  يرطف  رما  کـی  ییاـبیز  هب  لـیامت 
یم دوخ  رهاـظ  عـضو  هب  هک  یناـسک  سپ  ( 1" . ) دراد تسود  ار  ییابیز  تساـبیز و  دـنوادخ  اریز  شوپباـبیز ، ساـبل  : " دـیامرف یم  هنیمز 

ابیز و سابل  هتسارآ و  نامرحمان  يارب  ار  دوخ  هک  یناسک  لمع  اب  مالسا  هتبلا  دنمالسا . هجوت  دروم  دنتـسه  هزیکاپ  زیمت و  هشیمه  دنـسر و 
ادخ اب  زیتس  عون  کی  ار  تکرح  نیا   ) ? یلع ) نایعیـش ، ام  لوا  ماما  دشاب و  یم  فلاخم  دنناشوپ ، یم  زیگنارب  توهـش  باذج و  كزان و 

اب ناهانگ  هلیسو  هب  ییارایب و  نارگید  يارب  ار  دوخ  هکنیا  زا  زیهرپب  یِـصاَعَملاب ، َهّللا  َرِداَُبت  ِساَِنل و  َنَّیَزَتَت  نا  كاِّیا  : " دیامرف یم  دناد ، یم 
رگا هدمآ  ثیدـح  رد  هک  هنوگنامه  ص 237 . ج 71 ، راونالا ، راحب  . 2 ص 770 . ج 2 ، ۀـمکحلا ، نازیم  . 1 ( 2 " .) يزیخرب زیتس  هب  ادـخ 

ای دوخ و  ینید  ردارب  يارب  نادرم  رگا  سکعلاب  ودشدهاوخ  بوسحم  هانگو  حیبق  لمع  کی  دشاب ، نامرحمان  يارب  شیارآ  ییارآدوخ و 
 ) ?( ناـنمؤمریما هکناـنچ  دوب ، دـهاوخ  مالـسا  دـییات  دروم  هکلب  تسین  هاـنگ  هکنیا  هن  دـنیارایب  ار  دوخ  دوخ ، ینید  نارهاوخ  يارب  ناوناـب 

، دییارآ یم  اهنآ  يارب  ار  دوخ  دننیبب و  عضو  نیرتابیز  نیرتهب و  رد  ار  امش  هبیرغ  دارفا  دیراد  تسود  هکنانچمه  : " دیامرف یم  هراب  نیارد 
میشویب سابل  لدم  کی  زور  ره  هک  تسین  نیا  هب  مه  ییارآ  دوخ  هتبلا  ( 1" . ) دییارایب ار  دوخ  زین  دیور  یم  دوخ  ناملسم  ردارب  دزن  یتقو 

دشوپب هدومن و  يرادهگن  بترم  زیمت و  ار  سابل  تسد  کی  نامه  دیاب  درادن  رتشیب  سابل  تسد  کی  یتح  رگا  ناملسم  ناسنا  هکلب  و ....
شیارآ تروص  نآ  هک  تساجنیا  فرح  اما  درادـن  یعنام  چـیه  دـننکیم  شیارآ  ار  دوخ  تروص  رگا  ناوناب  دـسربَالماک  دوخ  رهاظ  هب  و 

.1  ) ? مرکا ) لوسر  هک  روطنامه  تسا  قفاوم  ناوناب  يارب  نخان و .... نشاذگدنلب  وم و  ندرک  گنر  اب  مالـسا  یتح  دنیبن . مرحمان  ار  هدش 
یقاب ار  نآ  زا  یمک  تسا  زیاج  ناوناب  اما  دنریگب  ار  دوخ  ياه  نخان  نادرم  : " دیامرف یم  ییاطع . همجرت  ص 770 ، ج 2 ، ۀمکحلا ، نازیم 

دراد و تسود  ار  ییاـبیز  دـنوادخ  يرآ ! ( 1  ) 0( دـنیبب مرحمان  دـیابن  هتبلا   ) دوش یم  ناوناب  ییابیز  تنیز و  بجوم  نخاـن  اریز  دـنراذگب 
ره ای  دـشوپب و  دـم  کی  زور  ره  هک  تسین  نیا  هب  ابیز  سابل  ندیـشوپ  دنـشاب ، هزیکاپ  زیمت و  هشیمه  دنـشوپب و  اـبیز  ساـبل  دـیاب  نارتخد 

، مظنم کیـش ، هشیمه  دـیاب  باجح  اب  ناملـسم و  رتخد  تسا . كالم  ّبترم  مظنم و  هزیکاـپ و  شـشوپ  هکلب  دـشوپب  ساـبل  کـی  تعاـس 
فراعتم دح  دیاب  نارتخد  دریگرارق . نارتخد  رگید  يارب  وگلا  هک  دشاب  يروط  دنکن و  رس  رب  ار  كورچ  نیچ و  زا  رپ  رداچ  دشاب  ّبترم ،

دنیامن ندیشوپ  ابیز  فرص  ار  ناشدوخ  تقو  مامت  هکدنشاب  لوغشم  ندیشوپ  ابیز  هب  ردق  نآ  هن  دننکن  طیرفت  طارفا و  هدومن و  تیاعر  ار 
یمرحمان ادابم  دنشاب  بقارم  دیاب  دنوش و  نارگید  يامن  تشگنا  ات  دنوش  رهاظ  نابایخ  رد  هتخیر  مهب  یعـضو  اب  ناماسبان و  ردق  نآ  هن  و 

ابیز نادنچ  ییابیز  ص 435 . هعیشلا ، لئاسو  ظاحل 1  زا  ناوناب  زا  یضعب  هک  دیشاب  هدید  دیاش  زیزع  نارتخد  . دیامن هدهاشم  ار  اهنآ  تنیز 
نانآ هرهچ  رد  تاسدـقم  نیا  رون  هکدـنا  هتفرگ  سنا   ) ? تیب ) لها  نآرق و  ادـخ و  اب  دنتـسه و  راـکزیهری  اوقت و  اـب  ردـقنآ  اـما  دنتـسین ؟

يونعم و ظاحل  زا  مه  یمارگ  نارتخد  اذـل  تسا . هدومن  اطع  يونعم  ییابیز  رون و  نارتخد  نیا  هب  دـنوادخ  تفگ  دـیاب  سپ  تسا  ناـیامن 
. دومن میهاوخ  هراشا  يرهاظ  تشادهب  زا  دروم  دنچ  هب  هنیمز  نیا  رد  ام  هک  دنشاب . دوخ  بقارم  دیاب  يرهاظ  تشادهب  ظاحل  زا  مه 

تسوبی نامرد 

ییابیز و درب و  یم  نیب  زا  ار  وم  تسوپ و  تیفافـش  یباداش و  تسوبی  نوچ  دـنیامن  نامرد  ار  ناشدوخ  دـیاب  دـنراد  تسوبی  هک  ینارتخد 
هزادـنا هب  دـیاب  دـنراد  تسوبی  هک  یناسک  دوش . یم  سردوز  يریپ  ثعاب  تروص و  رد  هکل  بجوم  تسوبی  دـنکیم . مکار  ندـب  توارط 

هدافتـسا راد  سوبـس  هتفرگن و  تسوپ  تـالغ  زا  نینچمه  دـنیامن . هدافتـسا  تاـجیزبس  هویم و  زا  هنازور  دنـشونب و  تاـعیام  بآ و  یفاـک 
. دوش فرطرب  نانآ  تسوبی  ات  دنیامنن  شومارف  ار  ریشکاخ  تبرش  نوتیز و  نغور  ولآدرز ، ولآ ، ندروخ  دنیامن .
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تروص كورچ  نیچ و  ندرب  نیب  زا 

؛ تسا راـک  مکدـبک  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  دـشابن  رادروخرب  تفاـطل  زا  دـشاب و  یم  كورچ  نیچ و  هکل و  شوج و  ياراد  هک  یتروص 
هشیمه دبک ، یتمالـس  يارب  اذل  تشاد . دهاوخ  كورچ  نیچ و  هکل و  نودب  فیطل و  فافـش ، ابیز ، یتروص  ناسنا  دشاب  ملاس  دبک  یتقو 

، تروص كورچ  نیچ و  ندومن  فرطرب  يارب  نینچمه  و  دـییامنن . غیرد  انعن  ءهدرک  مد  زا  هنازور  نوتیز و  نغور  زا  اذـغ  فرـص  ماـگنه 
ای كرینپ  لگ  ای  یمتخ  لگ  ای  هنوباب  لـگرابود  زور  ره  - 2 دنلامب . تروص  تسوپ  يور  ار  روگنا  بآ  - 1 تسا : مزال  لمعدنچ  هنازور 

، یمارگ نارتخد  دنهد . روخب  دشاب ، یم  دوجوم  یشیارآ  یتشادهب و  مزاول  رد  هک  تروص  ِروخب  هاگتـسد  هلیـسوب  ار  خرـس  لگ  ای  بالگ 
دنهد ماجنا  زور  ره  ار  لمع  نیا  رگا  دراد . يوق  هدارا  هب  زاین  نیا ، دنهد و  روخب  ار  دوخ  تروص  لگ  کی  اب  تقو  ره  دنشاب  هتشاد  هجوت 

ياهلگزا يرادـقم  هک : تسا  تروص  نیا  هب  اهلگ  فرـصم  شور  تشاد . دـنهاوخ  کل  نودـب  نشور و  فیطل و  ابیز و  یتروص  ًاـنئمطم 
هب ار  نآ  بآ  تقونآ  دـنامب  تعاسکی  تدـم  هب  ات  هدومن  هفاضا  لگ  نآ  هب  مرلو  بآ  هتخیر و  فرظ  کی  لخاد  ار  خرـس  لـگ  اـی  هنوباـب 

ریمخ تروص  هب  هدومن و  طولخم  ریـش  اب  ار  جنرب  درآ  القاب و  درآ  - 3 دنهد . وشتـسش  نآ  اب  ار  دوخ  تروص  ای  هداد  روخب  دوخ  تروص 
نیا راـب  هس  يزور  زور ، ره  زور  ات 40  دنامب و  تروص  تسوپ  يور  تعاس  کی  دنراذگب  هدـیلام و  تروص  كورچ  يور  دـنروآ و  رد 

ژاسام نآ  اب  ار  تروص  هدرک و  مرگ  بآ ، راخب  اب  ار  لسع  يرادقم  - 4 دو . رب  نیب  زا  نانآ  تروص  كورچ  نیچ و  ات  دنهد  ماجنا  ار  راک 
ژاسام هتـسش و  سپـس  دـینکربص و  هقیقد  تسیب  دودـح  دـیلامب و  تسوپ  يور  كزان  هقرو  کی  تروص  هب  ار  لسع  رادـقم  سپـس  هداد ،

دینکربص هقیقد  تسیب  دودح  دیلامب و  تروص  هب  ار  نآ  سپس  هدرک و  طولخم  ًالماکات  هدز  مه  هب  ردقنآ  ار  غرم  مخت  هدیفـس  - 5 دیهد .
. دیلامب تروص  هب  سپس  هدروآرد و  دامض  تروص  هب  ار  درز  ربص  هایگردوپ  - 6 دییوشب . ًادعب  و 

تروص تسوپ  تیفافش  یباداش و 

هب لاـغترپ  با  هنازور  - 1 دـنیامن : لـمع  هجوت و  ریز  تاـکن  هب  ناـکمالا  یتح  تروص  تسوپ  ینـشور  تیفافـش و  يارب  یمارگ  نارتخد 
تروص تسوپ  تفاطل  یباداش و  ییاـبیز و  ثعاـب  هک  دـیلامب  دوخ  تروص  هب  راـیخ  - 2 تسا . شخبرمث  رایـسب  هکدـیلامب  دوخ  تروص 
دیئامن هدنر  ار  يویک  - 4 دییامن . هدافتـسا  تروص  ندومن  برچ  يارب  ماداب  نغور  نوتیز و  نغور  هنیماتیو و  ياهمرِکزا  - 3 دش . دهاوخ 
تروص تسوپ  يور  دیئامن و  طولخم  ریش  اب  ار  ترذ  درآ  - 5 دنامب . باداش  امش  تسوپ  ات  دیراذگب  تروص  تسوپ  يور  تعاسدنچ  و 
دیلامب دوخ  تسوپ  هب  هدومن و  ومیلبآ  هب  هتشغآ  ار  هبنپ  دیراد  برچ  یتسوپ  رگا  - 6 دیشاب . هتشاد  ناوج  گنر و  شوخ  یتسوپ  ات  دیلامب 

رد دـیلام  یم  دوخ  تروص  هب  ار  ومیلبآ  هک  یتـقو  اذـل  دـش ، دـیهاوخ  یفیطل  مرن و  تسوپ  ياراد  و  دـش ، دـهاوخ  مکامـش  تسوپ  یبرچ 
ار يرفعج  يزبس  گرزب  هتسد  کی  بش  حبـص و  هتفه  کی  تروص  تسوپ  ندش  نشور  يارب  - 7 دوش . کشخ  ات  دیشاب  اوه  ترواجم 
زا دیشاب ، هتـشاد  ابیز  یتسوپ  ابیز و  یتروص  دیهاوخ  یم  رگا  - 8 دیهد . وشتـسش  نآ  اب  ار  تروص  هدناشوج ه و  بآ  رتیل  مراهچ  کی  رد 

، کشرز نآ  ياج  هب  دییامن و  فرصم  رتمک  هوهق  وئاکاک و  غرم ، مخت  هتسپ ، دنق ، یبرچ ، تاج ، هیودا  تالکش ، نوچمه : یی  اهیکاروخ 
، یگنرف توت  روگنا ، رایخ ، وله ، شرت ، ومیل  یگنرف ، هجوگ  نابز ، واگ  لگ  هدن  اش  وج  يویک ، وه ، اک  یه ، اش  گنش  ولآدرز ، نارفعز ،

بآ ناویل  کی  نینچمه  و  - 9 دییامن . فرصم  هبنا  هزبرخ و  وبل ، بآ  ردنغچ ، کشرت ، لاغترپ ، تس ، ام  جیوه ، ول ، ابلآ  ریشک ، اخ  تبرش 
ندروخ نوچ  دـیروخب ؛ یبلاط  يرادـقم  ندروخ ، اذـغ  زا  لبق  دـیئامن و  لیم  هدرک و  طولخم  لسع  يروخاذـغ  قشاق  کی  اـب  ار  ساـنانآ 

بآ يروخ  ياچ  قشاق  کی  بیـس و  کـی  يزور  - 10 دـنکیم . فیطل  ار  تسوپ  درب و  یم  نیب  زا  ار  تسوپ  یکـشخ  اذـغ  زا  لبق  یبلاط 
صلاخ يومیلبآ  قشاق  کی  اذغ  ره  يور  رب  يزبس و  يرادقم  اذغ  همقل  ره  اب  هویم و  ددع  کی  هناحبـص  ماگنه  ماخ و  جیوه  کی  ایرد و 

دوش تیوقت  ناـشتروص  تسوپ  دـنهاوخ  یم  هک  ینارتـخد  - 11 دـنک . یم  هزجعم  ندـب  یتمالـس  تروص و  تفاطل  يارب  ندومن  هدافتـسا 

دنا هناحیر  www.Ghaemiyeh.comنارتخد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 62زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


شوج اب  طولخم  مرگمین  بآ  اب  هقیقد  زادعب 20  دیلامب و  دوخ  تروص  هب  دینکروگنا و  بآ  هب  هتـشغآ  ار  هبنپ  رادـقم  کی  ددرگ  نشور 
یم یمارگ  نارتخد  - 12 دیـشاب . هتـشاد  ابیز  یتسوپ  ات  دـیهد  ماجنا  ار  راک  نیا  راـب  ود  زور  ره  دـیهد و  وشتـسش  ار  دوخ  تروص  نیریش 

ندروخ - 13 دنـشاب . هتـشاد  ابیز  يا  هرهچ  دننامب و  ناوج  هشیمه  ات  دنزیرب  جـنرب  لخاد  ای  تشروخ  لخاد  ار  جـنرب  كوتلچ  بآ  دـنناوت 
دوش یم  ثعاـب  ریـس  ندروخ  - 15 دـنکیم . زاـب  وکین و  ار  راـسخر  گـنر  برت  ندروخ  - 14 دوش . یم  تسوپ  ندـش  فیطل  ثعاـب  زاـیپ 

اب ار  ناسنا  هرهچ  وهاـک  ندروخ  - 17 تسا . دیفم  راسخر  گنر  يارب  هلیلبنـش  فرـصم  - 16 دوش . خرـس  اه  هنوگو  گـنر  شوخ  تسوپ 
گنر دینکربص  تعاس  مین  دـیلامب و  هنوگ  هب  هتخپ و  ار  ییاولح  ودـکرگا  - 18 دروآ . یم  دـیدپ  ییابیز  یخرـس و  اه  هنوگرد  توارط و 

ار هفایق  گنر و  دزاس  یم  وکین  دهد و  یم  الج  ار  راسخر  ملک ، ندروخ  . 19 دیامنیم . ابیز  قارب و  ار  تروص  هدش و  زاب  راسخر  هرهچ و 
يدوبکراثآ ناـمرد  يارب  - 21 تسادـیفم . رایـسب  تسوپ  یتمالـس  تیوقت و  يارب  یگنرف  هجوگ  ندروـخ  - 20 دنکیم . گنـشق  فاص و 

نآ تسا و  یتمالـس  اـب  ماوت  رمع  لوط  يداـیز  ثعاـب  هک  دـجنک  ندروـخ  - 22 تسا . دـیفم  تسوپ  رب  کـچرک  نغور  ندـیلام  تسوپ ،
هریش ای  لسع  اب  هناحبص  ماگنه  دشاب ، یم  نآ  ندرک  هل  ای  ردوپ  ای  هناد  ندرک  بایـسآ  هقیرط  هب  هک  ییابیز  یناوج و  ظفح  ياذغ  نیرتهب 

ای اذغ  زا  دعب  تعاس  دـنچ  یبالگ  ندروخ  - 24 تسا . يرورض  دیفم و  رایسب  مغلـش ، ندروخ  - 23 ددرگ . فرصم  امرخ  هریـش  ای  روگنا 
کی هنازور  طولخم و  هکرـس  یمکاب  ار  جنرب  كوتلچ  هشیمه  نم  دیوگیم : یمناخ  دوش . لیم  اذغ  زا  دـعب  تعاس  نیدـنچ  ای  اذـغ  زا  لبق 

ییاـبیز هرهچ و  ندـش  زاـب  يارب  هکدـنکیم  لـقن  یمناـخ  تسا . كوتلچ  بآ  ندروخ  رطاـخب  نم  هرهچ  یناوـج  اذـل  مروـخ  یم  ناکتـسا 
زور ره  اـمن و  هیهت  جـنرب  كوتلچ  ورب  تفگو  دومن  هیـصوت  نم  هب  کـشزپ  نآ  مدومن و  هعجارم  نارهت  رد  یکـشزپ  هب  طاـشن  تروـص و 

، بآ ياج  هب  مدرکیم  تسرد  اذغ  تقو  ره  مدومن و  هیهت  جنرب  كوتلچ  ینوگ  کی  متفر  هدنب  تسا و  رثؤم  یلیخ  یلیخ  هک  نک  هدافتسا 
. مدروخ یم  مدومن و  یم  طولخم  اذغ  نآ  هب  كوتلچ  بآ 

تروص ياهشوج  ندومن  فرطرب 

رهپس هایگ  ای 17  یهایگوراد 10  زا  تسوپ  ندش  نشور  اهـشوج و  ندـش  فرطرب  يارب  دـنراد ، تروص  رد  ییاهـشوج  هک  ینارتخد  - 1
بآ راب  دنچ  يزور  دـنراد ، شوج  ناشتروص  رد  هک  ینارتخد  - 2 تسا . هدش  هتشون  وراد  يور  رب  نآ  فرصم  شور  هک  دنیامن  هدافتـسا 
ندش فرطرب  يارب  - 3 دـنهد . وشتـسش  مرلو  بآ  اب  ار  دوخ  تروص  تعاـس  مین  زا  دـعب  دـنلامب و  دوخ  تروص  تسوپ  يور  ار  لاـغترپ 

ار دوخ  تروص  هقیقد  زا 20  دعب  هداد و  شلام  تروص  يور  راب  دـنچ  يزور  ار  زایپ  بآ  هدرک و  هدـنر  ار  يزایپ  تروص ، تسوپ  شوج 
اب تقونآ  هتـشاذگ و  هکرـس  لخاد  تعاس  مین  تدـم  هب  هدرک و  درخ  ار  يزایپ  تروص  شوج  ندـش  فرطرب  يارب  نینچمه  - 4 دنیوشب .

شوج ندرب  نیب  زا  يارب  - 5 دورب . نیب  زا  تروص  ياه  شوج  ات  دـنلامب  دوخ  تروص  هب  ار  زاـیپ  هداد و  وشتـسش  ار  دوخ  تروص  هکرس 
ای تروص  تسوپ  هب  راب  دنچ  يزور  ار  یگنرف  هجوگ  - 6 دنلامب . تروص  تسوپ  يور  رب  راب  دنچ  زور  ره  هتفرگار و  وهاک  بآ  تروص 
لگ تعاس  کی  تدـم  هب  زور  ره  - 7 دنیوشب . مرلو  بآ  اب  ار  تروص  تقونآ  دـننکربص  هقیقد  تدم 2  هب  دنلامب و  هدز  شوج  هک  ندـب 

القاب ندب  ای  تروص  شوج  ندـش  فرطرب  يارب  - 8 دـیهد . وشتـسش  ار  ناتتروص  هنوباب  بآ  اب  هاگ  نآ  هدومن و  مرلو  بآ  لخاد  ار  هنوباب 
ات دـینکربص  تعاـسکی  تدـم  هب  دـیلامب و  هدز  شوج  هک  ندـب  اـی  تروص  هب  ار  ریمخ  نآ  هدروآ و  رد  ریمخ  تروص  هب  هدرک و  درآ  ار 

بشو حبصدیاب  ندب  ای  تروص  تسوپ  يور  زمرق  زیر و  ياه  شوج  عفر  يارب  - 9 دیهد . ماجنا  راب  هس  يزور  ار  راک  نیا  دوش  عقاو  رثؤم 
رد زمرق  شوـج  ندــش  فرطرب  يارب  دـیهد 10 - وشتـسش  هدز  شوـج  هـک  یتـسوپ  يور  هدرک و  مد  ییاـچ  دـننامهار  يرفعج  يرادـقم 

دنامب تعاـس  مین  دـیراذگب  دـیلامب و  دوخ  تروص  يور  رب  راـب  نیدـنچ  زور  ره  هدومن و  طولخم  کـمن  یمک  اـب  ار  ومیل  بآ  تروص ،
نیا دـینک . لیم  ناویل  ود  راب  ره  طولخم ،  يواسم  تبـسن  هب  ار  یگنرف  هجوگ  بآو  سفرک  بآ  - 11 دیهد . وشتسش  مرلو  بآ  اب  تقونآ 

-13 دـیلامب . عضوم  رب  هدرک و  طوـلخم  بادیفـس  اـب  ار  هتخپ  جانفـسا  بآ  - 12 نوخ . ندرک  كاـپ  يارب  تسا  یبوـخ  طوـلخم  بیکرت 
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. نتسش ار  تروص  يرفعج  هدرک  مد  ای  بآ  لولحم  اب  بش  حبص و  - 15 نتسش . وهاک  گرب  هدناشوج  اب  ار  تروص  - 14 مغلش . ندروخ 
-18 جیوه . بآ  ای  جیوه  ندروخ  - 17 دیلامب . تروص  هب  سپس  هدومن ، هل  بوخ  هتخیر و  هکرـس  رد  هدرک و  هدنر  ار  زایپ  يرادقم  - 16
-20 دـیلامب . تروص  يور  هدروآرد ، لوـلحم  لکـش  هب  ار  نآ  هدز و  مه  هب  کـمن  یمکاـب  ار  هزاـت  يوـمیلبآ  - 19 شرت . ومیل  ندیـشون 

هاوخلد هجیتن  هب  دـنهاوخ  یم  رگا  یمارگ  زیزع و  نارتخد  شام . پوس  ای  شاـم  ندروخ  - 21 نآ . بآ  ندیـشون  ای  یگنرف  روگنا  ندروخ 
. دنهد ماجنا  یپرد  یپ  هامکی  تدم  هب  لقادح  ار  اه  لمعلا  روتسد  نیا  دیاب  دنسرب  دوخ 

تروص ياه  هکل  ندومن  فرطرب 

کمن یمک  اـب  ار  روگنا  ءهریـش  نآ ، ندوـمن  فرطرب  يارب  دراد ، دوـجو  کـم  کـک  دـننام  ییاـه  هکل  ناـشتروص  رد  هک  ینارتـخد  - 1
تقو بش  ره  تروـص ، ياـه  هکل  ندرب  نـیب  زا  يارب  - 2 دـنلامب . ناشتروص  هب  تعاس  مین  تدـم  هب  راـب  راـهچ  زور  ره  هدومن و  طولخم 

یم رگا  دـیهد . وشتـسش  هچب  وپماش  مرلو و  بآ  اب  ار  تروص  حبـص  دـیباوخب و  روطنامه  دـیئوشب و  ریـش  اـب  ار  ناـتدوخ  تروص  باوخ ،
کم کک  ندرب  نیب  زا  يارب  - 3 دیـسر . دیهاوخ  هجیتن  هب  ًانیقی  دیهد  ماجنا  ار  راک  نیا  بش  ره  دورب  نیب  زا  ناتتروص  ياه  هکل  دـیهاوخ 

-4 درب . یم  نیب  زا  ار  تروص  کم  کک  ودرگ  نغور  هک  ارچ  دـیهد  شلاـم  ودرگ  نغور  اـب  ار  ناـتتروص  راـب  نیدـنچ  زور  ره  تروص 
ندومن فرطرب  يارب  - 5 دیلامب . دوخ  تروص  تسوپ  هب  دـیئامن و  هل  ار  یگنرف  توت  يرادـقم  زور  ره  تروص  هکل  ندرک  فرطرب  يارب 

هل ار  ردبش  -: 6 درب . یم  نیب  زا  ار  اه  هکل  دیلامب  راد  هکل  تسوپ  هب  ارنآ  رتسکاخ  دینازوسب و  ار  لیگران  تروص ، ندب و  تسوپ  ياه  هکل 
هکل ندش  فرطرب  ثعاب  خرس ، لُگ  دامض  - 7148 درب . یم  نیب  زا  ار  تروص  کم  کک  دیلامب ، دراد  کم  کک  هک  یتسوپ  هب  دـینک و 

روظنم نیا  يارب  هرت  مخت  مهرم  ای  دامـض  - 9 دیلامب . عضوم  رب  هدرک و  طولخم  بادیفس  اب  ار  جانفـسا  هتخپ  - 8 ددرگ . یم  تروص  ياه 
دیراذگب تروص  ياه  هکل  يور  رب  هبترم  کی  يزور  هنابش  هدومن و  سیخ  بآ  يرادقم  رد  هدیبوکار  یهاش  گر  - 10 دور . یم  راک  هب 

-12 دیهد . رارق  تروص  ياه  هکل  يور  ارنآ  دامض  هتخپ و  بآ  رد  ار  نیچراد  درگ  - 11 ددرگ . فرطرب  اه  هکل  ات  دیهد  همادا  ردق  نآ  و 
يزور ار  هدـناشوج  نیا  دـمآرد ، باعل  تروص  هب  یتقو  ددرگ ، لح  بوخ  ات  هدـناشوج  بآ  رد  نآ  بوچ  گرب و  اب  هارمه  قامـس  درگ 

هب هدرک و  لـح  هکرـس  رد  هدـییاس  مرن  ار  یهوک  هنوپ  - 13 ددرگ . لص  اـح  يدوبهب  اـت  هداد  رارق  تروص  ياـه  هکل  يور  رب  هبترم  کـی 
مرگ بآ  اب  ار  تروص  یتسیاب  ًالبق  دییامن . دامـض  هدرک و  سیخ  بآ  اب  ار  مرگود  شدنکو  مرگ  کی  درز  خـینرز  - 14 دیلامب . تروص 

. دوش یم  هتفرگراکب  مواقم  هنهک و  ياه  هکل  نآ  يارب  روتسد  نیا  هتبلا  دییوشب .

تروص تسوپ  ند  رک  مرن  ند و  رکدیفس  شور 

-2 دـییوشب . مرلو  بآ  اـب  تقو  نآ  دـینکربص  هقیقد  تسیب  دـیلامب و  تروـص  هب  دـشاب  هدـش  هـتفرگ  نآ  هماـخ  ریـشرس و  هـک  ار  ریـش  - 1
هقیقد تسیب  دودـح  هداد و  ژاـسام  هدـیلام و  تسوپ  يور  رب  هدومن  میـسقت  يواـسم  تبـسن  هب  ار  برچ  مک  تساـم  هماـخ و  زا  یطوـلخم 

. دییوشب مرلو  بآ  اب  سپس  دینکربص ،

تروص تسوپ  شراخ  عفر  شور 

هب دـیامن  یم  هجلاعم  ار  تسوپ  ياه  شراخ  زینـشگ  مخت  - 2 تسادیفم . رایـسب  تروص  تسوپ  شراخ  لحم  هب  ینـساک  بآ  ندـیلام  - 1
تـسوپ يور  رب  هبوبجنرداب  بآ  ندیلام  - 3 دـیلامب . شراخ  لحم  رد  طولخم و  نوتیز  نغور  لسع و  اـب  ار  زینـشگ  مخت  دـیاب  قیرط  نیا 

عفر يارب  تسوپ  رب  هشفنب  نغور  ندـیلام  - 5 دـیراذگب . تسوپ  يور  هدرک ، هل  ار  گنه  راب  هزاـت  گرب  - 4 دراد . عطاـق  رثا  شارخ  يارب 
رد ار  ناتک  هناد  - 8 هکرس . اب  لدرخ  درگ  طولخم  - 7 شراخ . لحم  رد  کشخ  يانح  درگ  ندیـشاپ  - 6 تسا . رثؤم  هداعلا  قوف  شراـخ 
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نغور - 10 دینک . هجلاعم  ار  تسوپ  شراخ  دیناوت  یم  هدش  هل  جیوه  اب  - 9 دیلامب . شراخ  لحم  رد  بش  رهظ و  حبص و  هدناشوج و  بآ 
ور د. یم  اک  هب  تسوپ  شراخ  ینوفع و  دض  يارب  خلت  ماداب 

تروص دیفس  ياه  هکل  ای  صرب  ای  یسیپ  يرامیب 

مخت دیاب  قیرط  نیدب  دنکیم و  فرط  رب  ار  یسیپ  يرامیب  یهاش  لامعتسا  ندروخ و  - 2 دنکیم . دیدپان  ار  اه  هکل  نیا  ردنغچ  فرصم  - 1
يدوبهب ات  دوش  رارکت  هبترم  کی  يزور  دـیاب  لـمع  نیا  هداد و  رارق  اـه  هکل  يور  رب  دـییامن و  طولخم  لـسع  یمکاـب  هدـیبوکار  یهاـش 
تمـسق کی  اب  ار  یهاش  بآ  زا  تمـسق  دـیاب 3  اـه  هکل  نیا  عفر  يارب  - 3 تسا . شخبافـش  رایـسب  هزات  یهاش  فرـصم  ددرگ و  لصاح 

نآ اب  ای  هدیلام  تروص  هب  مرن  هچراپ  ای  هبنپ  کمک  هب  سپس  دیآرد و  یعیام  تروص  هب  ات  هدز  مه  هب  بوخ  ار  نآ  هدرک و  طولخم  لسع 
تسوپ هتخوس  - 4 دینک . زییمت  نوباص  بآ و  اب  ار  نآ  ًادعب  دوش و  کشخ  شدوخ  دیراذگب  دـییوشب و  ار  تروص  بش  حبـص و  لولحم ،

نیا سپـس  دینازوسب و  هدرک و  کشخ  ار  ودک  تسوپ  دیاب  روظنم  نیا  هب  دنکیم ، نامرد  ار  یـسیپ  يرامیب  ییاولح  يودـک  هدـش  کشخ 
تهج هکرس  اب  هناد  هایس  دامـض  - 5 ددرگ .  لصاح  يدوبهب  ات  دـیلامب  لحم  رد  هبترم  کی  لـقا  ـال  زور  ره  هتخیر و  هکرـس  رد  ار  تسوپ 

. تسا دیفم  رایسب  شام  ندروخ  - 7 دیامن . یم  نک  هشیر  ار  تروص  یسیپ  سفرک  ندروخ  - 6 تسا . رثؤم  یسیپ  هجلاعم 

نتسبآ نانز  تروص  بسانمان  هکل 

زغم تمسق + کی  ینمرا  هروپ  - 2 دیلامب . تروص  هب  هنازور  هدرک و  طولخم  ریـش  اب  هدیئاس  بوخ  ار  مرگ  اریتک 5  مرگ + هتساشن 25  - 1
. دیلامب تروص  هب  هاگنآ  هدومن ، طولخم  ریش  اب  هدیئاس و  بوخ  ار  تمسق  ود  نیریش  ماداب 

وربأ وم و  شزیر  زا  يریگولج 

-2 دنیامن . فرـصم  دشاب  یم  دوجوم  اه  هناخوراد  رد  هک  يرامزُر  یهایگ  يوراد  زا  دنناوت  یم  دـنراد  وم  وربا و  شزیر  هک  ینارتخد  - 1
هب ار  غرم  مـخت  هدرز  زور  ره  - 3 دـیهد . شلام  نوتیز  نغور  ای  خـلت  ماداب  نغور  اب  ار  دوخ  ياهوربا  راب  نیدـنچ  باوخ  ماگنه  هنازور و 

هکرس يروخ  اذغ  قشاق  کی  بآ و  ناکتسا  ود  هدناشوج و  ار  جنرب  تسوپ  ریـس  مین  - 4 دیئوشب . تعاس  دنچ  زادعب  دیلامب و  ناتیاهوربا 
زور ره  هام  هس  ار  راک  نیا  رگا  دـیروخب و  اذـغ  اب  ار  نآ  بآ  هدرک و  فاص  ار  نآ  ندـناشوج ، زادـعب  دـینک  هفاضا  نآ  هب  ینامع  ومیل  ای 

یناوج يورین  امـش  هب  دش و  دـهاوخ  وربا  رـس و  ياهوم  ندـش  هدـنایور  ثعاب  تشاد و  دـهاوخن  شزیر  رگید  امـش  ياهوم  دـیهد ، ماجنا 
تسوپ اهنآ  رس  تسوپ  هک  ینارتخد  - 6 دیلامب . درادن  وم  دزیر و  یم  وم  هک  یعضوم  هب  زور  ره  هتفه  ود  ار  هشفنب  نغور  - 5 داد . دهاوخ 

، اهوم تیوقت  يارب  - 7 ددرگ . اوادـم  ات  دـنهد  شلام  دـنلامب و  رـس  هب  ودرگ  نغور  زور  ره  َامتح  دـنراد ، وم  شزیر  ای  دوش و  یم  تسوپ 
مخت ومیلبآ - ندـیلام  دوش ، تیوقت  امـش  ياهوم  ات  دـیراذگب  ناترـس  يور  هدرک و  طولخم  انح  اب  ار  نآ  رتسکاخ  دـینازوسب و  ار  لیگران 

دهاوخ يریگولج  وم  شزیر  زا  دوش و  یم  ندش  قارب  ندـش و  تلاح  شوخ  اهوم ، تیوقت  ثعاب  رـس  يور  رب  تسام  یهاش - بآ  غرم -
دیئوشب نوباص  اب  ار  دوخ  رس  رگا  اما  دنکیم ؛ تیوقت  ار  رس  ياهوم  دنکیم و  يریگولج  وم  شزیر  زا  هکدیلامب  رـس  هب  ار  ومیلبآ  - 8 دومن .

رگا - 10 دیئامن . هدافتـسا  هنیئتورپ  ياهوپماش  زا  دوخ  ياهوم  يوشتـسش  يارب  - 9 دز . دهاوخ  هروش  امـش  رـس  دیربب  نیب  زا  ارنآ  یـشرت  و 
تعاس کی  زادـعب  دـیلامب و  دوخ  رـس  يور  طولخم و  بآ  اب  هدرک و  هل  هدومن و  کشخ  ار  رانا  گرب  دـیهاوخ  یم  دـنلب  هایـس و  ياهوم 

هتفه دیراذگب و  دوخ  رس  يور  هدومن و  طولخم  انح  اب  دیبوکب و  ار  رانا  هدش  کشخ  هگرب  دوخ  يوم  ندش  دنلب  يارب  - 11 دییامن . مامح 
نغور اب  ار  ناترـس  ياهوم  بش  تدم 40  هب  دـیراد  وم  شزیر  رگا  - 12 دنوش . دنلب  امـش  ياهوم  ات  دـیهد  ماجنا  ار  راک  نیا  راب  کی  يا 
يروط هب  دینازوسب  ار  امرخ  هناد  لاقثم  کی  وربا ، يوم  شیور  يارب  - 13 دییامن . مامحتسا  حبص  تقونآ  دیباوخب و  دیهد و  شلام  نوتیز 
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-14 دنلامب . اهوربا  هب  دنیامن و  طولخم  هایس  لفلف  ددع  هدزناپ  خرـسلگ و  نغور  ای  نوتیز  نغور  اب  دنیاسب و  ار  نآ  دعب  دزوسن و  دایز  هک 
رس يوم  - 15 دیور . یم  وم  دنلامب  هدومن  شزیر  وم  هک  ییاج  هب  دننک  طولخم  نوتیز  نغور  اب  دننازوسب و  هبات  رد  ار  قدـنف  خـلت و  ماداب 

. دیلامب رـس  يوم  رب  راب  دـنچ  يا  هتفه  دـیناشوجب و  بآ  رتیل  کی  رد  ار  نشیوآ  مرگ   60 - 16 دییوشب . جنرب ) سوبـس   ) جنرب تسوپ  اب  ار 
مرگود - 19 دیلامب . رس  يور  رب  ار  هلیلبنـش  دامـض  - 18 دـیلامب . رـس  يوم  رب  هدومن  طولخم  ار  انح  موم + نغور  هنادهایـس + هتخوس  - 17

-21 دـیلامب . رـس  تسوپ  رب  هتخپ  ار  دوخن  - 20 دـیلامب . رـس  رب  رابود  يا  هتفه  هدرک و  لح  بآ  رتیل  کـی  رد  ار  زبس  لـفلف  کـشخ  درگ 
هتفرگ و ار  هلیلبنش  بآ  دیراد  هروخ  وم  رگا  - 22 دیلامب . دجنک  نغور  دوخ  ياهوم  هب  تسامش  ياه  وم  هدنهد  الج  نیرتهب  دجنک  نغور 
هدرک و هناش  تدـش  اب  ار  دوخ  ياهوم  ندرک  هناش  ماـگنه  دـیهد و  ماـجنا  ار  راـک  نیا  زور  ره  دـیزاس و  كاـنمن  ار  دوخ  ياـهوم  نآ  اـب 

دیبوکب ار  دجنک  گرب  دیهاوخ  یم  دنلب  يوم  رگا  دیاین 23 - امش  غارس  هب  رگید  هروخوم  ات  دیـشکب  یمکو  هتفرگ  تسد  هب  ار  نامیاهوم 
یم دیفم  رایـسب  وم  ندش  دنلب  ندش و  یکـشم  يارب  دیلامب  رـس  رب  دیناشوجب و  ار  دجنک  گرب  رگا  دیلامب و  رـس  هب  دـیریگب و  ارنآ  بآ  و 

رفولین نغور  هشفنب + نغور  ندیلام  - 26 دییوشب . یمتخ  لگ  هدناشوج  اب  ار  رـس  يوم  - 25 دیراذگب . رس  رب  هدیبوکار و  ریـس  - 24 دشاب .
. دیلامب رـس  يوم  هب  هدرک و  طولخم  هروغبآ ، نوتیز + نغور  - 28 دییوشب . هدیبوک  خـلت  ماداب  اب  تسا  برچ  كزان و  رـس  يوم  رگا  - 27
اب رس  يوم  نداد  ژاسام  - 31 دییوشب . نآ  اب  ار  رس  يوم  هدیبوکار و  کشمدیب  گرب  عانعن 30 - کمن و  بآ  اب  رس  يوم  يوشتسش  - 29

دـیلامب و رـس  رب  هدرک و  طولخم  يواسم  روط  هب  ار  لیگران  نغور  دـجنک + نغور  کچ + رک  نغور  ماداـب + نغور  کچرک 32 - نغور 
لاقترپ بآ  ومیلبآ و  ندیشون  ناوختسا 34 - پوس  ندروخ  - 33 دییوشب . ردس  اب  یتعاس  دنچ  زا  دعب 

وم ندومن  هایس  شور 

وم و ندرک  هایس  ثعاب  هلمآ ، نغور  - 3 دییوشب . ار  وم  نآ  اب  ندناشوج  زا  سپ  انح  اب  دجنک  گرب  - 2 دیلامب . رس  رب  دیزپب و  ار  دنپسا  - 1
-5 دیلامب . رـسب  رب  هدومن و  طولخم  دجنک  نغور  اب  هدـیبوکو و  مرن  يواسم  تبـسن  هب  انح  کخیم و  - 4 دوش . یم  رـس  يوم  ندومن  يوق 

. دیهد ژاسام  هبنا  گرب  بآ  اب  ًادعب  دیلامب و  وم  هب  هدرک و  طولخم  شرت  رانا  بآ  اب  ار  مرگ  تسیب  همسو  مرگ ، جنپ  انح 

رس يوم  ندومن  ییالط  ای  روب  شور 

، تمسق ود  هبوچ  درز  - 2 دییوشب . ًادعب  دینکربص و  یتعاس  دـیلامب ، رـس  رب  ندرک  فاص  زا  سپ  دـیناشوجب  ار  هنوباب  لگ  مرگ  هاجنپ  - 1
سپس هدروخ و  سیخ  بوخ  ات  دیراد  هگن  زور  دنچ  هدناسیخ ، ار  همه  تمسق  جنپ  قامس  تمسق ، کی  وزام  تمسق ، هس  يرـصم  يالقاب 

. دیلامب رس  رب  هنازور 

وم ندییور 

دییاسب و دینازوسب و  ار  امرخ  هتـسه  لاقثم  کی  تسوپ و  اب  ودرگددـع  ود  - 2 دـیلامب . رـس  رب  هدرک و  طولخم  نوتیز  نغور  اب  ار  انح  - 1
نغور رد  ار  اهنآ  رتسکاخ  هدنازوس و  قدـنف  اب  ار  خـلت  ماداب  - 3 دیلامب . رـس  رب  هدرک و  طولخم  لفلف  ددع  نوتیز و 15  نغور  اب  ار  اـهنآ 

. دیلامب رس  رب  هتخیر ، نوتیز 

يرغال يارب  ییاذغ  میژر 

رهظ تعاس 12  هدومن ، لیم  بآ  ناویل  کی  زور  ره  حبص  تعاس 10  هدومن ، لیم  جیوه  بآو  بیس  بآ  ناویل  زور 2  ره  حبص  تعاس 7 
یهایگ و هدرک  مد  ناویل  کـی  بآ و  ناویل  کـی  رهظزادـعب  تعاـس 2  خـی و  بآ  ناویل  کـی  تورف و  پیرگ  بآ  ناوـیل  کـی  زور  ره 
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یهایگ هدرک  مد  ناویل  کی  خی و  بآ  ناویل  کی  رهظزادعب  تعاس 6  خی و  بآ  ناویل  کی  سانانا و  بآ  ناویل  کی  رهظزادعب  تعاس 4 
ددع کی  غاد و  بآ  هنامیپ  کی  بش  تعاس 10  خی و  بآ  ناویل  کی  اب  تورف  پیرگای  سانانآ  بآ  ناویل  کی  رهظزادـعب  تعاس 8  و 

. ددرگرغال بسانتم و  امش  مادنا  ات  دییامن  لیم  هنازور  ومیلبآ  قشاق  کی  ای  شرت  ومیل 

ومیلبآ صاوخ 

ياهدرد دض  ومیلبآ  - 3 دوش . یم  تیوقت  ومیلبآ  ندروخ  هلیـسو  هب  باصعا  وزغم  -2 دزاس . یم  مکحم  ار  نادـند  ياـه  هشیر  ومیلب  آ  ا -
تاحشرت ومیلبآ  - 5 دراد . یم  هگن  ناوج  ار  تروص  درب و  یم  نیب  زا  ار  تروص  ياـه  شوج  ومیلبآ  - 4 تسا . مکش  هیلک و  رمک - رس -

باصعا ومیلبآ  - 8 تسا . ومیلبآ  ندب  تسوپ  ياذغ  نیرتهب  - 7 روآ . اهتـشا  تسا و  شخب  ورین  ومیلبآ  - 6 درب . یم  نیب  زا  ار  هنانز  دـیفس 
کچوک و ار  مکش  اتشان ، ومیلبآ  ندروخ  - 10 دنکیم . دایز  ار  مشچ  رون  ومیلبآ  - 9 دیامن . یم  فرط  رب  ار  هجیگرـس  دنکیم و  تحار  ار 

رارق نآ  رد  یتدم  ار  دوخ  ياهنخان  دینک و  طولخم  بآ  رد  ار  دـُی  يرادـقم  دـیراد  هدننکـش  ياهنخان  رگا  - 11 دـیامن . یم  ابیز  ار  هرهچ 
ار لمع  نیا  راب  دنچ  يزور  اذل  دوش  تیوقت  امـش  نخان  ات  دیهد  رارق  کچرک  نغور  ومیلبآ و  طولخم  رد  هدروآ و  نوریب  سپـس  دـیهد ،

درُخ ار  ماخ  زایپ  اب  طولخم  يومیلبآ  زور  دنچ  هک  قیرط  نیا  هب  دنکیم  اوادم  هدروآ  دیراورم  بآ  هک  ار  یمشچ  ومیلبآ  - 12 دیهد . ماجنا 
شومارف ار  ومیلبآ  دنهاوخ ، یم  یعیبط  ییابیز  هکیناسک  - 13 دنر . ذگب ا  هدروآ  بآ  مشچ  يور  هدروآ و  رد  دامـض  تروص  هب  هدرک و 

دیروخ یم  هک  ییاذـغ  ره  هب  - 14 تسا . رت  شخب  رثا  هک  ارچ  دوش  هدروخ  اتـشان  ومیلبآ  اذـل  تسا  ومیلبآ  نیرتهب  صلاخ  ومیلبآ  دـننکن ؛
لیم دـعب  دـیئامن و  هفاضا  بآ  نآ  هب  ومیلبآ  يا  هرطق  دیـشون  یم  هک  یبآ  یتح  دوش و  هدـنز  امـش  ياذـغ  ات  دـینک  هفاضا  ومیلبآ  يا  هرطق 

قشاق کی  اب  هتفرگ و  ار  ومیل  ددع  هس  بآ  اتشان  حبص  زور  ره  هتفه   6 دنوش ، رغال  دنراد  تسود  دنتسه و  قاچ  هک  یناسک  - 15 دیئامن .
مک ناشنزو  هتفه  زادعب 6  دنروخن ؛ ییاذغ  عون  چیه  رهظ  ات  دـننک و  لیم  اتـشان  دـنیامن و  طولخم  بآ  یمکرادـقم  رکـش و  يروخ  ياچ 
نآ يزیرنوخ  ًاروف  دـنراذگب  ینیب  خاروس  رد  دـنیامن و  ومیلبآ  هب  هتـشغآ  ار  يا  هبنپ  دـنراد  غامد  يزیرنوخ  هک  یناسک  - 16 دش . دهاوخ 

. ددرگیم عطق 

لاغترپ صاوخ 

-3 دـنک . یم  مکمک  ییاـبیز  ظـفح  هب  دـنکیم و  يریگولج  يریپ  زا  لاـغترپ  ندروخ  - 2 دنکیم . مکحمار  ندـب  ياهناوختـسا  لاغترپ  - 1
رد تسا . روآ  اهتـشا  اذغ  زا  لبق  لاغترپ  ندروخ  - 4 تسا . دیفم  رایـسب  دنـشاب ، یم  دنمقالع  ییابیز  ظفح  هب  هک  ییاهمناخ  يارب  لاغترپ 

میاد یناوج  هکیناسک  - 6 دـنکیم . ابیز  ار  هرهچ  دـیامن و  یم  زاب  ار  تروص  هریت  ياه  گنر  لاـغترپ  - 5 دـینکن . لیم  لاغترپ  باوخ  تقو 
بترم هک  یـسک  - 8 دـیئامن . لـیم  لاـغترپ  بآ  ناویل  هس  زور  ره  ندـش  رغـال  يارب  - 7 دـننکن . شومارف  ار  لاـغترپ  ندروخ  دـنهاوخ  یم 
تـسین لاغترپ  هکاجکره  رد  - 10 تسا . بوخ  تسوپ  تفاـطل  ییاـبیز و  يارب  لاـغترپ  تسوپ  - 9 دوش . یمن  ضیرم  دروـخ  یم  لاـغترپ 

. دیربب تذل  دیروخب و  لاغترپ  دیتسه  هک  لاس  نس و  ره  رد  تسین و  یتمالس 

روگنا صاوخ 

بآ نآ  زا  دـعب  دـینکیم  لیم  روگنا  یتقو  - 2 دـیامن . یم  طاـشن  رپ  ار  حور  فرطرب و  ار  درد  دـنکیم و  مکحم  ار  یپ  روگنا  ندروـخ  - 1
روگنا ندروخ  - 4 دراد . نیماـتیو  تشوگولیکود  لداـعم  روگنا  ولیک  کـی  ره  - 3 دنکیم . دـساف  ندـب  رد  ار  روگنا  نوچ  دـیروخن ، درس 
یمرغال ار  ناسنا  نآ  هروغبآ  اما  دنکیم  قاچ  ار  ناسنا  روگنا  - 6 تسا . ینوخ  مک  يوراد  روگنا  - 5 دنکیم . يریگولج  ناوختسا  یمرنزا 

ریاس زا  روگنا  - 9 دنکیم . مرن  ار  تسوپ  روگنا  بآ  - 8 دیامن . یم  زاب  ار  یگدعاق  دزادـنا و  یم  ولج  ار  نارتخد  غولب  هروغبآ ، - 7 دیامن .
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يژرنا رپ  يوقم و  ردـقنآ  روگنا  - 11 تسا . دیفـس  روگنا  زا  رتشیب  هایـس  روگنا  ِنهآ  - 10 تسا . ث  ب - نیماتیو آ - زا  راشرـس  اـه  هویم 
هلیسوب دوب ، هدش  رغال  ناوتان و  فیعـض و  یلیخ  هک  یمناخ  رتخد  تسا . ردام  ریـش  زا  رتدایز  نآ  ییاذغ  شزرا  تفگ  ناوت  یم  هک  تسا 
روگنا ندروخ  هکدوشن  شومارف  هتبلا   ) دش يژرنارپ  بسانتم و  يرتخد  دومن و  نامرد  ار  شدوخ  اتـشان ، زور  تدم 40  هب  روگنا  ندروخ 

زا - 13 هزادنا . هب  اما  دنروخب  شمشکای  دننک  لیم  روگنا  ًامتح  هناهام  تداع  نارود  رد  یمارگ  نارتخد  - 12 دروآ .) یم  يرغال  بش  رد 
یناسکو دوش  یم  شمـشک  دوش  کشخ  یتقو  روگنا  - 14 دراد . ررـض  ندب  يارب  هکارچ  دـیئامن  يراددوخ  سران  زبس و  روگنا  ندروخ 

هناحبص ًابترم  زور  ًامتح 20  روگنا  لصف  رد  - 15 تسا . يژرنا  رپ  يوقم و  هکدنروخب  شمشک  يرادقم  امتح  زور  ره  دنتسه  فیعض  هک 
. دیروخب شمشک  تسین  روگنا  هک  یلصف  رد  دینک و  لیم  روگنا 

مغلش صاوخ 

ماگنه - 4 تسا . یناوج  يورین  هدـننک  داـیز  مغلـش  - 3 دـنکیم . دایز  ار  هظفاح  مغلـش  - 2 دـنکیم . داـیز  ار  مشچ  رون  مغلـش  ندروخ  - 1
دـض ار  ندب  مغلـش  ندروخ  - 6 درب . یم  نیب  زا  ار  ندـب  تروص و  ياـه  شوـج  مغلـش  ندروـخ  - 5 دورن . ناتدای  مغلـش  یگدروخاـمرس 

زا يرادقم  هتشادرب و  ار  مغلـش  دنچ  درک  تنوفع  ولگ  دش و  دیدش  یگدروخامرـس  هک  یتقو  - 7 تسا . شک  بورکیم  دـنکیم و  ینوفع 
دیرادرب و تعاس  کی  زادعب  دیراذگب و  لاچخی  لخاد  رد  تعاس  کی  تدم  هب  دیزیرب و  نآ  لخاد  رد  رکش  هتـشادرب و  ار  مغلـش  لخاد 

. تسا رثؤم  یلیخ  هکدینک  لیم 

نیماتیو ث صاوخ 

یم سردوز  يریپ  ثعاب  ندب 1 - رد  ث )  ) نیماتیو دوبمک  هک  ارچ  دینک  نیمأت  ار  ناتدوخ  ندب  ث )  ) نیماتیو دیوشن  ریپ  دـیهاوخ  یم  رگا 
هایس و ار  گنر  دنکیم 4 - هتسخ  هدوسرف و  ار  تالضع  درب 3 - یم  نیب  زا  ینوفع  ياهیرامیب  ربارب  رد  ار  نوخ  ندـب و  تمواقم  دوش 2 -
، مغلـش سانانا ، یگنرف ، توت  جانفـسا ، یبلاط ، زبس ، لفلف  رگج ، زمرق ، ملک  ملک ، لـک  ریـش ، رد  ث )  ) نیماـتیو دـنکیم . هدرمژپ  هدوسرف و 
، لاغترپ زبس ، يودک  هزبرخ ، هتخا ، لاغز  ساویر ، زوم ، بیـس ، زبس ، دوخن  وله ، ینیمز ، بیـس  جـیوه ، کشمت ، کشرز ، یگنرف ، هجوگ 

نیماتیو دنـشاب  شرت  هچ  ره  اه  يزبس  اه و  هویم  دوش و  یم  تفای  سالیگ  ولابلآ و  يرفعج ، يدـنه ، ربمت  وهاـک ، توت ، هاـش  هایـس ، توت 
ار يداوم  نیا  مامت  نازیزع  امـش  دـیاش  دراد  جایتحا  نیماتیو  نیا  هب  مرگ  یلیم  ناسنا 75  تعاس ، رد 24  دوب و  دـهاوخ  رتدایز  اهنآ  (ث )

امـش ندب  ث )  ) نیماتیو هدش  هفاضا  نآ  هب  نیریـش  شوج  هک  ییاذغ  ندروخ  اب  دعب  اما  دیئامن  فرـصم  دشاب  یم  ث )  ) نیماتیو ياراد  هک 
دیاش مییامن  هدافتـسا  هزات  يزبس  هویم و  زا  ًامتح  هنازور  دزاس . یم  دساف  ار  ندب  ث )  ) نیماتیو نیریـش  شوج  هک  ارچ  تفر  دهاوخ  نیب  زا 

تاجیزبس و اذغ و  ندروخ  رطاخ  هب  ًافرص  نانآ  دیفس  خرـس و  هرهچ  نیا  دنراد و  دیفـس  خرـس و  هرهچ  یلیخ  هکدینیبب  ار  اتـسور  نارتخد 
کـشخ ریمخ  ای  یلبنـس  کی  هچ ، رگا  دـینکن  كرت  ار  ماش  ندروخ  دـنیامرف : یم   ) ? ادـخ ) لوسر  اه : هیـصوت  دـشاب . یم  هزات  ياه  هویم 

: دـنیامرف یم   ) ? اضر ) ماما  تسا . روآ  يریپ  ماـش  كرت  دـنیامرف : یم  قداـص ? ماـما  دـنکیم  ریپ  ار  ناـسنا  ماـش  ندرک  كرت  اریز  دـشاب ،
توق دروخن  ماش  یپ  رد  یپ  بش  ود  یسک  رگا  دنیامرف : یم   ) ? قداص ) ماما  دنک . یم  شوخ  ار  ندب  يوب  مارآ و  ار  باوخ  ماش  ندروخ 

شندب زا  گر  کی  دنک  كرت  ار  ماش  ندروخ  سک  ره  دنیامرف : یم   ) ? قداص ) ماما  ددرگیمن . رب  بش  لهچ  ات  دور و  یم  نیب  زا  شندب 
دیدشن هنـسرگ  ات  دوش  یم  مکـش  یگرزب  ثعاب  يریـس  زا  سپ  ندروخ  دـنیامرف : یم   ) ? قداص ) ماما  دوش . یمن  هدـنز  رگید  دریم و  یم 

یمارگ ربمایپ  تسا . زور  ياذغ  زا  رتعفان  بش  ياذغ  دنیامرف : یم   ) ? قداص ) ماما  دیروخن . ریـس  دیدش  هنـسرگ  هک  یتقو  دـیروخن  يزیچ 
: دنیامرف یم   ) ? ربمایپ ) دن . اسر  یم  هدنب  رب  ار  يزور  دنکیم و  حیحـص  ار  ناتنادند  ناهد و  هک  دیئامن  لالخ  اذغ  زا  سپ  دنیامرف : یم  )? ( 
: دنیامرف یم   ) ? یلع ) ترـضح  دهد .  یم  رازآ  ار  هتـشرف  شیوب  دنکیم و  رییغت  دـنامب  ناهد  رد  اذـغ  رگا  اریز  دـیئامن  لالخ  اذـغ  زا  سپ 
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یم  ) ? اضر ) ماما  دـشخب . یم  رون  الج و  مشچ  هب  ندرک  كاوسم  دـنیامرف : یم   ) ? قداـص ) ماـما  دـهد . یم  رون  مشج  هب  ندرک  كاوسم 
ار ناوختـسا  دنایور و  یم  ار  تشوگ  قیوس  ندروخ  دنیامرف : یم   ) ? قداص ) ماما  دنکیم .  دایز  ار  لقع  مکحم و  ار  نهذ  هکرـس  دنیامرف :

یهلا یحو  هب  قیوس  دنیامرف : یم   ) ? قداص ) ماما  دـنکیم . مضه  ار  اذـغ  يریـس ، رد  قیوس  دـنیامرف : یم   ) ? رقاب ) ماما  دـیامن . یم  مکحم 
سک ره  دنیامرف : یم   ) ? قداص ) ماما  تسا . ناربمغیپ  كاروخ  دنکیم و  مکحمار  ناوختسا  دنایور و  یم  ار  تشوگو  تسا  هدش .  هتخاس 

نآ زادـعب  ماعط و  زا  شیپ  ار  دوخ  ياهتـسد  دـنیامرف : یم   ) ? یلع ) ترـضح  دوش . یم  ُرپ  يوق و  شیاه  هناش  دروخب  قیوس  حبـص  لـهچ 
يدیفـس ياه  هکل  دنراد و  صرب  يرامیب  هکیناسک  دنیامرف : یم   ) ? قداص ) ماما  دنکیم . دایز  ار  رمع  فرطرب و  ار  یتسدـگنت  هکدـیئوشب 

نآ دنهد  ماجنا  ار  راک  نیا  هبترم  نیدنچ  رگا  دنلامب ؛ عضوم  نآ  يور  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  هرون  انح و  دراد  دوجو  اهنآ  تسوپ  يور 
رد ناطیـش  درادن و  تکرب  غاد  ماعط  دنیامرف : یم   ) ? اضر ) ماما  تشاد . دهاوخن  دوجو  يدیفـس  ءهکل  رگید  دش و  دهاوخ  وحم  یـضیرم 
وا زا  دنک  عفد  یلاعت  يادخ  دیامن  ار  راک  نیا  سکره  هک  دیروخب  کمن  اذغ  رخآ  اذغ و  لوا  رد  دـنیامرف : یم   ) ? ربمایپ ) دراد . هرهب  نآ 
زا اهنآ  ناهد  يوب  هنایزار ، ندرک  زمزم  اب  دهد  یم  وب  اهنآ  ناهد  هک  ینارتخد  دشاب . هروخ  اهنآ  نیرت  ناسآ  هک  ار  الب  عاونا  زا  عون  داتفه 

وبشوخ امش  ناهد  ات  دیئوشب  ار  دوخ  ناهد  نآ  اب  دیئامن و  طولخم  ار  بالگ  هکرـس و  دوخ  ناهد  ندومن  وبـشوخ  يارب  تفر . دهاوخ  نیب 
یم هنیمز  نیا  رد  مه   ) ? اضر ) ماما  درب . یم  نیب  زا  ار  نابز  ناهد و  ياهـشوج  دوش و  یم  ناهد  ییوبـشوخ  ثعاب  لـیگران  ندروخ  دوش .
یم  ) ? یلع ) ترضح  درب . یم  ار  اهدرد  دنایور و  یم  ار  وم  دنکیم و  تخس  ار  ناوختسا  دنکیم و  لیاز  ار  ناهد  دنگ  يوب  ریجنا  دنیامرف :
زغم دـنیامرف : یم   ) ? قداـص ) ماـما  دــنکیم . نکاـس  ار  ینوردــنا  ياـهدرد  ار و  لد  دــهد  یم  ـالج  هـک  ار  یبـالگ  دــیروخب  دــنیامرف :

دراد و یم  هگن  مرگ  ار  اه  هیلک  دجنس  ندروخ  ار و  ناوختسا  شناوختسا  دنایور و  یم  ار  تسوپ  شتسوپ  دنایور و  یم  ار  تشوگدجنس 
ریـس ار  هنـسرگ  رانا ، ندروخ  دنیامرف  یم  )? قداص ) ماما  دنکیم . عطق  ار  هروخ  گر  دهد و  یم  توق  اراپ  قاس  دنکیم و  یغابد  ار  هدـعم 

دنکیم و هدعم  یغابد  هکدیروخب  كزان  ياه  هتسوپ  اب  ار  رانا  دنیامرف : یم   ) ? قداص ) ماما  دوش  یم  اذغ  مضح  ثعاب  ریـس  يارب  دنکیم و 
یم كریز  ار  لد  دنکیم و  هزیکاپ  ار  هدعم  يوق و  ار  فیعض  لد  هب »  » ندروخ دنیامرف : یم   ) ? یلع ) ترضح  دیازفا . یم  ار  نهذ )  ) روعش

قیوس وا  هب  هکداد  روتـسد  )? رقاب ) ماما  ترـضح  تشگ  توم  هب  فرـشم  هک  نانچ  دـش ، ضیح  دـیدش  يزیرنوخ  راـتفرگ  يزینک  دـیامن .
 ) ? (: مرکا ربمایپ  دنکیم . فرط  رل  ار  رـس  درد  هک  دییوشب  درـس  بآ  اب  ار  اهاپ  مامح  زا  جورخ  زا  سپ   ) ? قداص :) ماما  دنن . اروخب  سدع 

تیـصاخ مدرم  رگا  ع .)  ) قداص ماما  دـنادرگ . یم  ابیز  ار  دـنزرف  درب و  یم  نیب  زا  ار  هنیـس  طلخ  دـنکیم و  دایز  ار  هظفاح  هک  دـیروخب  هب 
تقو رد  خرـس  زیوم  ددع  کی  تسیب و  ندروخ   ) ? یلع :) ترـضح  دنتخادرپ . یم  ضیرم  نامرد  هب  بیـس  اب  طقف  دنتـسناد ، یم  ار  بیس 
کی ره  تساود و  يروخب ، مه  اب  ار  رینپ  ودرگزغم و  رگا   ) ? یلع :) ترضح  ار . گرم  رگم  دنکیم ، عفد  ار  اه  ضرم  عیمج  اتشان )  ) حبص
لـسع قشاق  هس  زور  ره  دـنیبب ، رود  دوخ  زا  ار  ماکز  ناتـسمز ، هرود  رد  دـهاوخب  سکره   ) ? اضر :) ماما  تسا . درد  يروخب ، اـهنت  هک  ار 

. دـیامن زیهرپ  باتفآ  رد  نتـسشن  زا  دروخب و  رایخ  کی  زور  ره  تسا ، تحاران  ناتـسبات  مایا  رد  ماکز  زا  سکره   ) ? اضر :) ماـما  دروخب .
دیفم تابیکرت  اهدص  دیفم و  رـصنع  ایرد 91  بآ  رد  دومن . زیهرپ  یـشرت  ریـس و  زایپ و  ندروخ  زا  دـیاب  راهب ، لصف  رد   ) ? اـضر :) ماـما 

هب ندب  دراد و  دوجو  نیمز  رد  هک  ار  یحالما  مامت  دیشونب  ار  ایرد  هدش  هیفـصت  بآ  يروخ  ياچ  قشاق  کی  هنازور  رگا  دوش ؛ یم  تفای 
دهاوخ يدب  تارثا  يور  هدایز  نوچ  دوشن ، فرـصم  رتشیب  يروخابرم  قشاق  کی  زا  هنازور  تشاد  هجوت  دیاب  میا و  هدروخ  دراد  زاین  نآ 

سردوز يریپ  زا  دنکیم 2 - دایز  ار  رمع  - 1 هک : دییامن  لیم  زور  ره  ًامتح  ار  غود  تسام و  ریش ، دیوگ : یم  نادنمـشناد  زا  یکپ  تشاد .
راچد تروص و  ياه  هکل  هب  التبم  دنروخ  یم  اذغ  دـنت  هک  یناسکدوش  یم  هرهچ  تسوپ و  یناوج  یباداش و  ثعاب  دنکیم 3 - يریگولج 

یم رگا  دومن . لیم  هلـصوح  اب  هتـسهآ و  دیاب  ار  اذـغ  اذـل  دروآ  یم  سردوز  يریپ  ندروخ  اذـغ  دـنت  دـنوش و  یم  هدـعم  مخز  تسوبی و 
ندب رد  نهآ  دوبمک  نوچ  دیـشاب . هتـشادن  نهآ  دوبمک  ات  دینک  يراک  دیاب  دشاب ، زمرق  ناتیاهبل  دیفـس و  خرـس و  امـش  تروص  دـیهاوخ 

، جیوه سدع ، ایبول ، روگنا ، ، یبالگ بیس ، جانفسا ، یگنرف ، توت  زوم ، ندروخ  سپ  ددرگیم  فعض  یگدیرپ و  گنر  ینوخ ، مک  ببس 
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زا ار  نایب  نیریـش  هشیر  هتفه  هدزاود  دنراد ، هدعم  مخز  هک  یناسک  دننک . یم  فرطرب  ار  نهآ  دوبمک  مدنگ ، ردنغچ و  گرب  رانا ، ریجنا ،
یتبرش اذغ  زا  لبق  زور  ره  هریش  نآ  زا  دمآ  تسد  هب  یظیلغ  هریـش  هکنیا  زا  سپ  دنناشوجب  یفرظ  رد  دعب  دنبوکب  بوخ  هتفرگ و  يراطع 

- وژم کلهم - نایب ، نیریش  هب  اهرهش ، یضعب  دش . دهاوخ  بوخ  اهنآ  هدعم  مخز  يرامیب  هتفه  هدزاود  زادعب  دننک ؛ لیم  هدومن و  تسرد 
درب یم  نیب  زا  ار  ندب  ياهمرکو  ینالوط  ار  رمع  دنکیم ، گنر  شوخ  ار  ندب  تسوپ  دنکیم ، خرس  ار  اه  هنوگ  ریـس ، دنیوگیم . هزبرـسیلک 

نینچمه و  دـنروخب . ریـس  دـنراد ، نایـسن  یـشومارف و  هک  یناسک  دورآ و  یم  نیئاپ  ار  نوخ  راشف  ریـس ، دـشاب . یم  رثؤم  یباوخیب  يارب  و 
ییازسب ریثأت  ییابیز  رد  دنکیم 2 - گنـشق  فیطل و  مرن و  ار  تسوپ  - 1 جیوه : ندروخ  تسا . دیفم  مسیتامر  نامرد  يارب  ریـس  ندروخ 

. تسا روآ  اهتـشا  دـیامن 6 - یم  طاـشن  رپ  ار  حور  دـنکیم 5 - داـیز  ار  نوخ  تسا 4 - يریپ  دـض  ندـب و  تسوپ  هدـننک  ناوج  دراد 3 -
زور ره  دنوش  قاچ  دنهاوخ  یم  هک  یناسکو  دننک  لیم  ماخ  جیوه  ًامتح  دنروخ  یم  هک  ییاذغ  ره  اب  دنوش  رغال  دنهاوخ  یم  هک  یناسک 

هک تسا  هدش  دراو  رگید  یثیدح  رد  دشخب . یم  افش  ار  درد  کی  رازه و  لسع  دیامرف : یم  ربمایپ ? دنیامن . لیم  جیوه  بآ  اتشان  هناحبص 
ياه ماکز  زا  ناتـسمز  لصف  رد  هکنانآ  دشونب . دنک و  طولخم  ناراب  بآ  اب  ار  لسع  اتـشان  حبـص  دیاب  دـنک  ادـیپ  افـش  دـهاوخب  یـسکره 

هتـشادن یـشومارف  یهاوخ  یم  رگا  دنیامن . لیم  لسع  قشاق  هس  هزور  همه  دـنوشن  راچد  يرامیب  نیا  هب  دـنهاوخ  یم  دنـسرت و  یم  دـیدش 
یم سکره  روخب . شمشک  لاقثم  اتشان 7  حبصره  امن و  لیم  لسع  اب  طولخم  لیبجنز  هعطق  هس  زور  ره  یشاب  هتشاد  يوق  هطفاح  یشاب و 

ندروخ هک  ارچ  دـیروخن  دایز  زایپ  دریگن . نخان  هبنـشجنپ  زور  زج  هب  ددرگن  دـساف  شنخان  فارطا  دـشاب و  هتـشاد  اـبیز  ینخاـن  دـهاوخ 
یباریـس و تسا . دیفم  نآ  كدـنا  رادـقم  ندروخ  دـنکیم و  زیگنا  مغ  ار  امـش  هرهچ  دـیابر و  یم  ناتتروص  زا  ار  طاشن  گنر  زایپ  يدایز 

رثا اـه  مشچ  يور  بش  رد  گـنلاب  ندروـخ  هک  ارچ  دـینکن  لـیم  گـنلاب  بشرد  دراد . ررـض  هناـثم  يارب  هک  ارچ  دـیروخن  داـیز  نادریش 
مرگ و ياذغ  ینیریـش و  ندروخ  زادعب  دـیوش . یم  راچد  خـفن  سفن و  یگنت  هب  نوچ  دـیروخن  دایز  هتخپ  غرم  مخت  دراذـگیم . یبولطمان 

یبرچ نوچ  دینزن ؛ رس  هب  نوباص  دایز  ندومن  مامح  تقو  رد  داد . دیهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  ياهنادند  هک  ارچ  دیروخن  درـس  بآ  ینغور 
هک واگ  تشوگ  ًاصوصخم  دـیروخن  هتخپان  تشوگ  دریگب . باتفآ  زا  ار  د )  ) نیماـتیو ندـب  دراذـگیمن  درب و  یم  نیب  زا  ار  تسوپ  یعیبط 

دنراد و یم  زاب  راکزا  شدرگزاغآ  رد  ار  همضاه  هاگتـسد  دنـشون  یم  بآ  ندروخ  اذغ  نیب  هکیناسک  دشاب . یم  مرک  عون  نیدنچ  يواح 
. دوشگدـهاوخ مه  زا  ار  هدـعم  رـضم و  ماعط  زاغآ  رد  بآ  ندیـشون  دـنوش . یم  راچد  یـشراوگ  تازاهج  فعـض  تبوطر و  ءهضراع  هب 

دنکیم يریگـشیپ  مسیتامور  هدـعملازول و  مرو  یگدروخامرـس و  نوخ ، راـشف  زا  ـالاب و  نوخ  یبرچ  زا  تسا و  نوخ  هدـننک  قیقر  يویک ،
. دوش یم  تفای  يویکرد  تافلوس  میسلک - میزینم - میساتپ - میدس - رفسف - کیروفلوس و  دیـسا  تسا .  A+B ياهنیماتیو لماش  يویکو 
، دراد دوجو  يویکرد  هک  یهایـس  ياه  هناد  ءهزادنا  هب  دندقتعم  اه  ینیچ  دنروخب . يویک  دنناوت  یم  دـنوش  رغال  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک 

. تسا هتفهن  نآ  رد  هدیاف  صاوخ و  رادقم  نامه  هب 

: اه هیصوت 

كرت اریز  دشاب ، کشخ  ریمخ  ای  یلبنـس  کی  هچ ، رگا  دـینکن  كرت  ار  ماش  ندروخ  دـنیامرف : یم  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   )) ادـخ لوسر 
: دنیامرف یم  مالسلا )) هیلع   )) اضر ماما  تسا . روآ  يریپ  ماش  كرت  دنیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  دنکیم  ریپ  ار  ناسنا  ماش  ندرک 

ماش یپ  رد  یپ  بش  ود  یـسک  رگا  دنیامرف : یم  مالـسلا )) هیلع   )) قداص ماما  دنک . یم  شوخ  ار  ندب  يوب  مارآ و  ار  باوخ  ماش  ندروخ 
كرت ار  ماش  ندروخ  سک  ره  دنیامرف : یم  مالسلا )) هیلع   )) قداص ماما  ددرگیمن . رب  بش  لهچ  ات  دور و  یم  نیب  زا  شندب  توق  دروخن 
ثعاـب يریـس  زا  سپ  ندروخ  دـنیامرف : یم  مالـسلا )) هیلع   )) قداـص ماـما  دوش . یمن  هدـنز  رگید  دریم و  یم  شندـب  زا  گر  کـی  دـنک 

: دنیامرف یم  مالسلا )) هیلع   )) قداص ماما  دیروخن . ریس  دیدش  هنـسرگ  هک  یتقو  دیروخن  يزیچ  دیدشن  هنـسرگ  ات  دوش  یم  مکـش  یگرزب 
ناتنادند ناهد و  هک  دیئامن  لالخ  اذغ  زا  سپ  دنیامرف : یم  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   )) یمارگ ربمایپ  تسا . زور  ياذغ  زا  رتعفان  بش  ياذغ 
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رد اذغ  رگا  اریز  دیئامن  لالخ  اذغ  زا  سپ  دنیامرف : یم  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   )) ربمایپ دن . اسر  یم  هدنب  رب  ار  يزور  دنکیم و  حیحـص  ار 
یم رون  مشج  هب  ندرک  كاوسم  دنیامرف : یم  مالـسلا )) هیلع   )) یلع ترـضح  دهد .  یم  رازآ  ار  هتـشرف  شیوب  دنکیم و  رییغت  دنامب  ناهد 

: دنیامرف یم  مالـسلا )) هیلع   )) اضر ماما  دـشخب . یم  رون  الج و  مشچ  هب  ندرک  كاوسم  دـنیامرف : یم  مالـسلا )) هیلع   )) قداص ماما  دـهد .
ناوختسا دنایور و  یم  ار  تشوگ  قیوس  ندروخ  دنیامرف : یم  مالـسلا )) هیلع   )) قداص ماما  دنکیم .  دایز  ار  لقع  مکحم و  ار  نهذ  هکرس 

یم مالـسلا )) هیلع   )) قداص ماما  دـنکیم . مضه  ار  اذـغ  يریـس ، رد  قیوس  دـنیامرف : یم  مالـسلا )) هیلع   )) رقاـب ماـما  دـیامن . یم  مکحم  ار 
ماما تسا . ناربمغیپ  كاروخ  دـنکیم و  مکحمار  ناوختـسا  دـنایور و  یم  ار  تشوگو  تسا  هدـش .  هتخاس  یهلا  یحو  هب  قیوس  دـنیامرف :

(( مالـسلا هیلع   )) یلع ترـضح  دوش . یم  ُرپ  يوق و  شیاه  هناش  دروخب  قیوس  حبـص  لهچ  سک  ره  دنیامرف : یم  مالـسلا )) هیلع   )) قداص
هیلع  )) قداـص ماـما  دـنکیم . داـیز  ار  رمع  فرطرب و  ار  یتسدـگنت  هکدـیئوشب  نآ  زادـعب  ماـعط و  زا  شیپ  ار  دوخ  ياهتـسد  دـنیامرف : یم 

طولخم مه  اب  ار  هرون  انح و  دراد  دوجو  اـهنآ  تسوپ  يور  يدیفـس  ياـه  هکل  دـنراد و  صرب  يراـمیب  هکیناـسک  دـنیامرف : یم  مالـسلا ))
دوجو يدیفـس  ءهکل  رگید  دش و  دـهاوخ  وحم  یـضیرم  نآ  دـنهد  ماجنا  ار  راک  نیا  هبترم  نیدـنچ  رگا  دـنلامب ؛ عضوم  نآ  يور  هدرک و 

هیلع و هللا  یلـص   )) ربمایپ دراد . هرهب  نآ  رد  ناطیـش  درادـن و  تکرب  غاد  ماعط  دـنیامرف : یم  مالـسلا )) هیلع   )) اضر ماـما  تشاد . دـهاوخن 
عاونا زا  عون  داتفه  وا  زا  دنک  عفد  یلاعت  يادخ  دیامن  ار  راک  نیا  سکره  هک  دیروخب  کمن  اذغ  رخآ  اذـغ و  لوا  رد  دـنیامرف : یم  هلآ ))

. تفر دهاوخ  نیب  زا  اهنآ  ناهد  يوب  هنایزار ، ندرک  زمزم  اب  دهد  یم  وب  اهنآ  ناهد  هک  ینارتخد  دـشاب . هروخ  اهنآ  نیرت  ناسآ  هک  ار  الب 
ندروخ دوش . وبـشوخ  امـش  ناهد  ات  دـیئوشب  ار  دوخ  ناهد  نآ  اب  دـیئامن و  طولخم  ار  بالگ  هکرـس و  دوخ  ناـهد  ندومن  وبـشوخ  يارب 

یم هنیمز  نیا  رد  مه  مالـسلا )) هیلع   )) اضر ماما  درب . یم  نیب  زا  ار  نابز  ناهد و  ياهـشوج  دوش و  یم  ناـهد  ییوبـشوخ  ثعاـب  لـیگران 
هیلع  )) یلع ترضح  درب . یم  ار  اهدرد  دنایور و  یم  ار  وم  دنکیم و  تخـس  ار  ناوختـسا  دنکیم و  لیاز  ار  ناهد  دنگ  يوب  ریجنا  دنیامرف :
یم مالـسلا )) هیلع   )) قداص ماما  دنکیم . نکاس  ار  ینوردنا  ياهدرد  ار و  لد  دهد  یم  الج  هک  ار  یبالگ  دیروخب  دنیامرف : یم  مالـسلا ))
مرگ ار  اه  هیلک  دجنس  ندروخ  ار و  ناوختـسا  شناوختـسا  دنایور و  یم  ار  تسوپ  شتـسوپ  دنایور و  یم  ار  تشوگدجنـس  زغم  دنیامرف :

دنیامرف یم  مالـسلا )) هیلع  )) قداص ماما  دنکیم . عطق  ار  هروخ  گر  دـهد و  یم  توق  اراپ  قاس  دـنکیم و  یغابد  ار  هدـعم  دراد و  یم  هگن 
ياه هتسوپ  اب  ار  رانا  دنیامرف : یم  مالسلا )) هیلع   )) قداص ماما  دوش  یم  اذغ  مضح  ثعاب  ریس  يارب  دنکیم و  ریس  ار  هنـسرگ  رانا ، ندروخ 

فیعض لد  هب »  » ندروخ دنیامرف : یم  مالسلا )) هیلع   )) یلع ترضح  دیازفا . یم  ار  نهذ )  ) روعش دنکیم و  هدعم  یغابد  هکدیروخب  كزان 
تشگ توم  هب  فرشم  هک  نانچ  دش ، ضیح  دیدش  يزیرنوخ  راتفرگ  يزینک  دیامن . یم  كریز  ار  لد  دنکیم و  هزیکاپ  ار  هدعم  يوق و  ار 

اهاپ مامح  زا  جورخ  زا  سپ  مالسلا :)) هیلع   )) قداص ماما  دنن . اروخب  سدع  قیوس  وا  هب  هکداد  روتسد  مالـسلا )) هیلع  )) رقاب ماما  ترـضح 
طلخ دنکیم و  دایز  ار  هظفاح  هک  دیروخب  هب  هلآ :)) هیلع و  هللا  یلص   )) مرکا ربمایپ  دنکیم . فرط  رل  ار  رس  درد  هک  دییوشب  درـس  بآ  اب  ار 

نامرد هب  بیـس  اب  طقف  دنتـسناد ، یم  ار  بیـس  تیـصاخ  مدرم  رگا  ع .)  ) قداص ماما  دنادرگ . یم  ابیز  ار  دـنزرف  درب و  یم  نیب  زا  ار  هنیس 
ار اه  ضرم  عیمج  اتـشان )  ) حبـص تقو  رد  خرـس  زیوم  ددع  کی  تسیب و  ندروخ  مالـسلا :)) هیلع   )) یلع ترـضح  دنتخادرپ . یم  ضیرم 
، يروخب اهنت  هک  ار  کی  ره  تساود و  يروخب ، مه  اب  ار  رینپ  ودرگزغم و  رگا  مالسلا :)) هیلع   )) یلع ترضح  ار . گرم  رگم  دنکیم ، عفد 
. دروخب لسع  قشاق  هس  زور  ره  دـنیبب ، رود  دوخ  زا  ار  ماکز  ناتـسمز ، هرود  رد  دـهاوخب  سکره  مالـسلا :)) هیلع   )) اضر ماـما  تسا . درد 

زیهرپ باتفآ  رد  نتـسشن  زا  دروخب و  رایخ  کی  زور  ره  تسا ، تحاراـن  ناتـسبات  ماـیا  رد  ماـکز  زا  سکره  مالـسلا :)) هیلع   )) اـضر ماـما 
اهدص دیفم و  رصنع  ایرد 91  بآ  رد  دومن . زیهرپ  یشرت  ریـس و  زایپ و  ندروخ  زا  دیاب  راهب ، لصف  رد  مالـسلا :)) هیلع   )) اضر ماما  دیامن .
دوجو نیمز  رد  هک  ار  یحالما  مامت  دیشونب  ار  ایرد  هدش  هیفـصت  بآ  يروخ  ياچ  قشاق  کی  هنازور  رگا  دوش ؛ یم  تفای  دیفم  تابیکرت 

يور هدایز  نوچ  دوشن ، فرـصم  رتشیب  يروخاـبرم  قشاـق  کـی  زا  هنازور  تشاد  هجوت  دـیاب  میا و  هدروخ  دراد  زاـین  نآ  هب  ندـب  دراد و 
دنکیم دایز  ار  رمع  - 1 هک : دییامن  لیم  زور  ره  ًامتح  ار  غود  تسام و  ریـش ، دیوگ : یم  نادنمـشناد  زا  یکپ  تشاد . دهاوخ  يدـب  تارثا 
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هکل هب  التبم  دنروخ  یم  اذغ  دـنت  هک  یناسکدوش  یم  هرهچ  تسوپ و  یناوج  یباداش و  ثعاب  دنکیم 3 - يریگولج  سردوز  يریپ  زا  - 2
هلـصوح اب  هتـسهآ و  دیاب  ار  اذغ  اذل  دروآ  یم  سردوز  يریپ  ندروخ  اذغ  دـنت  دـنوش و  یم  هدـعم  مخز  تسوبی و  راچد  تروص و  ياه 

نوچ دیـشاب . هتـشادن  نهآ  دوبمک  ات  دـینک  يراک  دـیاب  دـشاب ، زمرق  ناتیاهبل  دیفـس و  خرـس و  امـش  تروص  دـیهاوخ  یم  رگا  دومن . لیم 
، روگنا ، یبالگ بیس ، جانفسا ، یگنرف ، توت  زوم ، ندروخ  سپ  ددرگیم  فعض  یگدیرپ و  گنر  ینوخ ، مک  ببس  ندب  رد  نهآ  دوبمک 

هتفه هدزاود  دنراد ، هدعم  مخز  هک  یناسک  دننک . یم  فرطرب  ار  نهآ  دوبمک  مدـنگ ، ردـنغچ و  گرب  رانا ، ریجنا ، جـیوه ، سدـع ، ایبول ،
ره هریش  نآ  زا  دمآ  تسد  هب  یظیلغ  هریـش  هکنیا  زا  سپ  دنناشوجب  یفرظ  رد  دعب  دنبوکب  بوخ  هتفرگ و  يراطع  زا  ار  نایب  نیریـش  هشیر 
هب اهرهـش ، یـضعب  دش . دهاوخ  بوخ  اهنآ  هدعم  مخز  يرامیب  هتفه  هدزاود  زادـعب  دـننک ؛ لیم  هدومن و  تسرد  یتبرـش  اذـغ  زا  لبق  زور 

ینالوط ار  رمع  دـنکیم ، گنر  شوخ  ار  ندـب  تسوپ  دـنکیم ، خرـس  ار  اه  هنوگ  ریـس ، دـنیوگیم . هزبرـسیلک  وژم - کلهم - ناـیب ، نیریش 
نایـسن یـشومارف و  هک  یناسک  دورآ و  یم  نیئاپ  ار  نوخ  راشف  ریـس ، دـشاب . یم  رثؤم  یباوخیب  يارب  درب و  یم  نیب  زا  ار  ندـب  ياـهمرکو 
گنـشق فیطل و  مرن و  ار  تسوـپ  - 1 جیوه : ندروخ  تسا . دـیفم  مسیتامر  نامرد  يارب  ریـس  ندروخ  نینچمه  و  دـنروخب . ریـس  دـنراد ،

یم طاشن  رپ  ار  حور  دنکیم 5 - دایز  ار  نوخ  تسا 4 - يریپ  دض  ندب و  تسوپ  هدننک  ناوج  دراد 3 - ییازسب  ریثأت  ییابیز  رد  دنکیم 2 -
یم هک  یناسکو  دننک  لیم  ماخ  جیوه  ًامتح  دنروخ  یم  هک  ییاذغ  ره  اب  دنوش  رغال  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  تسا . روآ  اهتـشا  دیامن 6 -
افش ار  درد  کی  رازه و  لسع  دیامرف : یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ دنیامن . لیم  جیوه  بآ  اتشان  هناحبـص  زور  ره  دنوش  قاچ  دنهاوخ 

دنک و طولخم  ناراب  بآ  اب  ار  لسع  اتـشان  حبـص  دیاب  دنک  ادیپ  افـش  دهاوخب  یـسکره  هک  تسا  هدش  دراو  رگید  یثیدح  رد  دشخب . یم 
لـسع قشاق  هس  هزور  همه  دنوشن  راچد  يرامیب  نیا  هب  دنهاوخ  یم  دنـسرت و  یم  دـیدش  ياه  ماکز  زا  ناتـسمز  لصف  رد  هکنانآ  دـشونب .

امن و لیم  لسع  اب  طولخم  لیبجنز  هعطق  هس  زور  ره  یـشاب  هتـشاد  يوق  هطفاح  یـشاب و  هتـشادن  یـشومارف  یهاوخ  یم  رگا  دـنیامن . لـیم 
هبنـشجنپ زور  زج  هب  ددرگن  دساف  شنخان  فارطا  دشاب و  هتـشاد  ابیز  ینخان  دـهاوخ  یم  سکره  روخب . شمـشک  لاقثم  اتشان 7  حبصره 

دـنکیم و زیگنا  مغ  ار  امـش  هرهچ  دـیابر و  یم  ناتتروص  زا  ار  طاشن  گنر  زایپ  يدایز  ندروخ  هک  ارچ  دـیروخن  دایز  زایپ  دریگن . نخاـن 
هک ارچ  دینکن  لیم  گنلاب  بشرد  دراد . ررض  هناثم  يارب  هک  ارچ  دیروخن  دایز  نادریـش  یباریـس و  تسا . دیفم  نآ  كدنا  رادقم  ندروخ 

. دیوش یم  راچد  خفن  سفن و  یگنت  هب  نوچ  دیروخن  دایز  هتخپ  غرم  مخت  دراذگیم . یبولطمان  رثا  اه  مشچ  يور  بش  رد  گنلاب  ندروخ 
ندومن مامح  تقو  رد  داد . دیهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  ياهنادند  هک  ارچ  دیروخن  درس  بآ  ینغور  مرگ و  ياذغ  ینیریش و  ندروخ  زادعب 
هتخپان تشوگ  دریگب . باتفآ  زا  ار  د )  ) نیماتیو ندب  دراذگیمن  درب و  یم  نیب  زا  ار  تسوپ  یعیبط  یبرچ  نوچ  دینزن ؛ رـس  هب  نوباص  دایز 

رد ار  همضاه  هاگتسد  دنـشون  یم  بآ  ندروخ  اذغ  نیب  هکیناسک  دشاب . یم  مرک  عون  نیدنچ  يواح  هک  واگ  تشوگ  ًاصوصخم  دیروخن 
رضم ماعط  زاغآ  رد  بآ  ندیشون  دنوش . یم  راچد  یـشراوگ  تازاهج  فعـض  تبوطر و  ءهضراع  هب  دنراد و  یم  زاب  راکزا  شدرگزاغآ 

هدعملازول و مرو  یگدروخامرس و  نوخ ، راشف  زا  الاب و  نوخ  یبرچ  زا  تسا و  نوخ  هدننک  قیقر  يویک ، دوشگدهاوخ . مه  زا  ار  هدعم  و 
- میـسلک میزینم - میـساتپ - میدـس - رفـسف - کـیروفلوس و  دیـسا  تسا .  A+B ياهنیماتیو لـماش  يویکو  دـنکیم  يریگـشیپ  مسیتاـمور 

ياه هناد  ءهزادنا  هب  دندقتعم  اه  ینیچ  دنروخب . يویک  دنناوت  یم  دـنوش  رغال  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  دوش . یم  تفای  يویکرد  تافلوس 
. تسا هتفهن  نآ  رد  هدیاف  صاوخ و  رادقم  نامه  هب  دراد ، دوجو  يویکرد  هک  یهایس 

تایب رجت 

رود يارب  - 2 دـیهد . رارق  جاجنفـسا  بآ  لخاد  ار  دوخ  سابل  دـشاب  رادروخرب  رتشیب  ییالج  گنر و  زا  امـش  سابل  دـیهاوخ  یم  رگا  - 1
هکل ندیشکوتا  زادعب  رگا  - 3 دنرفنتم . ومیل  يوب  زا  اه  هشپ  هکارچ  دـیلامب  دوخ  ياپ  تسد و  هب  شرت  يومیلبآ  یمکدوخ  زا  هشپ  ندومن 

ار دنق  هبح  دنچ  دوب  روش  امـش  ياذـغ  رگا  - 4 دـیئامن . فرطرب  هنژیـسکا  بآ  لولحم  اب  ار  نآ  دـنام  یقاب  امـش  سابل  يور  رب  یگنر  درز 
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يربز ندوـمن  فرط  رب  يارب  - 5 دـییامن . لیماراذ  دـعب  دریگب  شدوخ  هب  ار  هفاضا  کمن  ات  دـییامن  ربص  هقیقد  دـنچ  دـیزیرب و  نآ  لـخاد 
یسدع - 6 دـیهد . ژاسام  طولخم و  نآ  اب  ار  دوخ  ناتـسد  هدومن و  طولخم  مرلو  بآ  لـخاد  ار  کـمن   ، ومیلبآ و يرادـقم  تسد ، تسوپ 

امش شرف  يور  رب  ياچ  یتقو  - 7 دوش . کل  نودب  فافش و  امش  کنیع  ات  دییامن  كاپو  فیطل  لامتسد  هکرس و  هرطق  دنچ  اب  ار  کنیع 
ات دـیزیرب  تسام  نآ  يور  ًاروف  دوش  هتخیر  شرف  يور  رهوج  رگا  - 8 دریگن . هکل  امش  شرف  ات  دیـشاپب  کمن  نآ  يور  ًاروف  هدش  هتخیر 

-10 دیهد . رییغت  ار  دوخ  يوپماش  راب  کی  هتفه  هس  ود  - 9 دورب . نیب  زا  یتحار  هب  نآ  هکل  ات  دییوشب  ار  تمسق  نآ  تقونآ  دنامب ، یتدم 
رایـسب هک  دنروخن  سفرک  ناونع  چـیه  هب  دـنلامب و  برقع  شین  لحم  رب  طولخم و  کمناب  هدیبوکریـس  دـنزب ، شین  یـسک  هب  برقعرگا 

یم دوجوم  اه  هناخوراد  رد  هک  ار  نیلیـسیلاس  دیـسا  دناب  زا  يا  هیال  دـنراد  تسد  رد  ای  اپ و  رد  هچخیم  هک  یناسک  - 11 تسا . كانرطخ 
دض قشاق  هس  اپ ، يوب  ندومن  فرطرب  يارب  - 12 دور . یم  نیب  زا  هچخیم  دننکربص ، یتدم  دنراذگب و  هچخیم  يور  دنیامن و  هیهت  دـشاب 

ییاپ ات  دـیهد  وشتـسش  تشت  نآ  لخاد  رد  ار  دوخ  ياهاپ  دـیزیرب و  تسا  بآ  نآ  رد  يرادـقم  هک  یتشت  لخاد  ار  ناـهد  هدـننک  ینوفع 
دیراذگب و هقیقد  تدم 5  هب  لاخ  بت  يور  دـینک و  بوطرم  یمکار  نیرپسآ  صرق  کی  لاخ ، بت  عفر  يارب  - 13 دیشاب . هتشاد  وبشوخ 

یگدنـشخرد دنهدن و  گنر  رییغت  اهنآ  ات  دینزب  گنر  یب  كال  زا  كزان  يا  هیال  یلدـب  تارهاوج  اهدـیراورم و  يور  - 14 دیئوشب . دعب 
يومیل کی  نتخادـنا  دیـشونب و  بآ  ناویل  ات 10  زور 8  یط  رد  دیـشاب  هتـشاد  اـبیز  یمادـنا  هکنیا  يارب  - 15 دنشاب . هتـشاد  ار  ناشدوخ 

شوگرد هبنپ  یکدنا  باوخ ، ماگنه  بش  ره  دـنلان ، یم  شوگ  درد  زا  هک  یناسک  - 16 دـنکیم . رتاراوگ  ار  بآ  لاغترپ  شرب  ای  کچوک 
ای هچخیم  تمـسق  يور  هدـش ، غاد  هتخپ و  ار  ریـس  هبح  کی  دـنراد  لیگز  ای  هچخیم  اـپ  تسد و  يور  هک  یناـسکو  - 17 دنراذگب . دوخ 

. دور نیب  زا  هچخیم  ای  لیگز  ات  دنهد  ماجنا  ار  راک  نیا  هتفه  کی  تدم  هب  راب  زور 5  ره  دنراذگب و  لیگز ه 

: ابیز ياهمان  نارتخد و 

: هدازآ ناتسنمر  رد ا  رتخد  مان  هنیمرآ : نی  زم  هتس : ار  شوروکرتخد آ  مان  اسوتآ : هلآ )) هیلع و  هللا  یلص   )) دمحم ترـضح  ردام  مان  هنمآ :
، دـهاش وهآ : همغن  دـص ا ، گنهآ ، او : قیاقـش آ  هلال و  لگ ، مان  هلالآ : گنر  مکو  خرـس  ـالآ : دیـشروخ  رون  باـتفآ : دـشابن  هدـنب  هکنآ 

خرس هفوکش  ياراد  یتخرد  ناوغرا : ملع  هر ، اتـس  رتخ : نتـشاد ا  گرزب  مارتحا : ربمایپ  ِبوقعی  رهاوخ  سانبا : دنلب  زاوآ  دایرف و  قوشعم ،
: نینبلا ما  رت  سدقم  رتک ، اپ  سدق : وداج ا  رحس و  نوسفا : هاشداپ  هالک  جات ، رسفا : تی  اکح  تشذگرس ، هناسف : رکبوبا ا  رتخد  مان  ءامسا :
(( هلآ هیلع و  هللا  یلص   )) ربمایپ دنزرف  موثلک : ما  هلآ )) هیلع و  هللا  یلص   )) ربمایپ رسمه  هملس : ما  مالسلا )) هیلع   )) لضفل اوب  ترضح ا  ردام 
ارگ مرکا : نوعرف  نز  هیسآ : یناریا  دازهش  کی  مان  اتیزآ : رتر  اوگر  زب  مظع : دیما ا  شهاوخ و  وزرآ : ند  ومن  تفل  نتفرگ و ا  وخ  هیـسنا :

: هنیما مالـسلا )) هیلع   )) قداص رفعج  ماما  ردام  ءه  هورف  ما  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   )) ربمایپ رـسمه  هبیبح : ما  نداد  قیفوت  یحو  ماهلا : رت  یم 
بهار و اریحب : نماد  كاپ  اـسراپ ، لوتب : هکلم  نز ، وناـب : لاحـشوخ ب ) مرخ و  شوخ و  هشونا : مالـسلا )) هیلع   )) نیـسح ماـما  رتخد  ماـن 

یب ات : یب  ییابیز  تجهب : نارتخد  يارب  یمان  كراهب : لگ  هفوکـش ، هر : اهب  تسا  یلگ  مان  هشفنب : نا  وج  فی ، رظ  ان : رب  ینارـصن  يدهاز 
اج ناروپ : يور  هتشرف  شویرپ : رگ  نوسف  ا  اسیرپ : هتش  رف  يرپ : هراتـس  مان  نیورپ : ربص  او : رپ  کچوک  تس  يا ا  هدنرپ  وتـسرپ : ریظن پ )

لگ ث) انیت : ناتسد  متـسر  رـسمه  هنیمهت : هم  رـس  ایت : وت  تسا . یتیالو  مان  ناروت : تروص  شوخ  ناوج ، هن : ارت  هر  اتـس  ار : ات  نیـشن ت )
اـهرهوگ ح) ره : وـج ا  تر  وـص  شوـخ  يور ، اـبیز  نز  هلیمج : تمیق ج ) نارگزیچ  هنیمث : شی  اتـس  نـی ، رف  آ  اـنث : نـیورپ  هراتـس  اـیرث :

رابدرب نز  همیلح : میکح  ثنؤم  همیکح : نسح  ثنؤم  انـسح : بوبحم  راـی ، هبیبح : مالـسلا )) هیلع   )) يرگـسع نسح  ماـم  رداـم ا  ثیدـح :
نز هیروح : مشچ  هایـس  نز  اروح : میقتـسم أ  تسار ، هفینح : نابرهم  رایـسب  نانح : نانح  ثنؤم  هنانح : دیپس  نز  اریمح : هدی  دنـسپ  هدیمح :

ترـضح بقل  ءاسنل : اریخ  جیدخ  ثنؤم  هجیدـخ : هدـنخرف  کین ، هتـسجخ : راگد  ای  هرط : اخ  ون  اب  من ، اخ  نوت : اخ  یتشهب خ ) نانز  ابیز ،
: هیکذ ملاع ذ ) یتیگ ، اـیند : لد  هدـنهد  شمارآ  مارآ : لد  شخب  يداـش  ارآ : لد  رحب  اـیرد : تسا  يزیت  ءهدـنرپ  ماـن  اـنرد : د )  ) ? ءارهز )
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وگر ا زب  تعفر : ابیز  مادنا ، شوخ  انعر : دیفس  ربا  هبابر : شوخ  هدی ، دنـسپ  هیـض : ار  هدننک  چوک  هلحار : یـشوخ  يوب  هحئ : ار  رایـشه ر )
لگ مان  اتیزور : ناشخرد  رتخد  رتخد : نشور  هدننک  هریخ  شیور  ياراد  هب : ادور  هلآ )) هیلع و  هللا  یلص   )) مالساربمایپ رتخد  مان  هیقر : ير 

، هفوکـش هرهز : ون ر  رپ  ءاره : رـصم ز  زیزع  نز  اخیلز : رز  هب  بوسنم  يرز : راهب  هشیمه  لگ  هدـیبز : شوخ ز ) يوب  هناحیر : لایخ  اـی : ور 
هدجس نانز  هدجاس : شی س ) ار  آ  هی ، ریپ ا  وی ر : ویز ر ز  شی ، ارآ  تنیز : لد  شمارآ  بنیز : لیمج  يور ، بوخ  ابیز : یبوخ  يدیپس و 

. رحـس بکوک  هراتـس : مشچ  يدیفـس  هدیپس : تسا  یلگ  مان  زاناس : فرظ  ماج ، رغ : اس  صلاخ  هدبز و  اراس : رگوداج  نز  هرح : اس  هدننک 
غورف یی ، انش  ور  انس : اتمه  مانمه ، هیمس : قاچ  هبرف ، نیمس : نوگ  مدنگ  نز  ءاریمس : نیچردلب  هنامس : راقو  شم ، ار  آ  هنیکـس : مد  هدیپس 

هرقن نیمیس : می  الم  مرن ، الیهس : دوش  یمن  هدرمژپ  هک  ینز  زاملوس : رارقا  مسق ، دنگوس : رگشمار  نز  نسوس : شوب  اکیک  رسمه  هب : ادوس 
ینـشور غورف ، هلعـش : شتآ  هر  اـپ  هقرج ، هر : ارـش  هل  اژ  منبـش : قیـال  روخ ، رد  هتـسیاش : یل  احـشوخ  يد : اـش  فیرظ ش ) بوخ ، نوگ ،

هاج و تکوش : يدیشر  وخ  یسمش : روبص  اب ر ، رب د  ابیکش : نأش  یگر ، زب  هوکـش : ناتخرد  هویم  لگ  هفوکـش : گنر  خرـس  لگ  قیاقش :
: هتفیش عوبطم  زیچ  ره  نیریش ، هدیروش : هتفیش  ادیش : هاش  هب  بوسنم  نیهش : زان  زانهش : دشاب  هایس  دوبک و  شمشچ  هک  ینز  الهـش : لالج 

وگتسار رایسب  نز  هقیدص : یک  اپ  ینش ، ور  افص : هکلم ص ) ای  هاشداپ  نز  وناب : رهش  حیـصف  غیلب ، اویـش : رادلاخ  نز  امیـش : ناریح  قشاع ،
كاپ و نز  هرهاط : تماق ط ) دق و  شوخ  ربونـص : هدـیزگرب  هیفـص : مالـسلا )) هیلع   )) یـسوم ترـضح  نز  اروفـص : رتکچ  وک  نز  ارغص :

روبنز ءهیام  لسع : هزیـش  د و  ارذـع : رکبوبا  رتخد  هشیاع : ین  ابرهم  تبحم ، هفط : اع  هدـننک ع ) زان  انط ز : هزیکاپ  كاپ و  نز  هبیط : هزیکاـپ 
هتفکـشان لگ  هچنغ : ندرک  یناوج  زا  تیاکح  لزغ : وه  آ  لازغ : ینماد غ ) كاپ  تفع : شـشخب  هیطع : ندرک  ترـش  اعم  ترـشع : لسع 

هک یسک  زانهرف : کن  او  رپ  کن : ارف  رگ  بوشآ  نز  هناتف : هلآ )) هیلع و  هللا  یلص   )) مالـساربمایپ رتخد  همط : اف  ییاهر  زوریپ ، هزئ : اف  ف )
: زانرف هدنتـس  رف  کئالم ، هتـش : رف  راگتـسر  نز  هیزوف : ندیلاب  یگرزب ، يرخف : لق  اع  میکح ، هن : ازرف  كرابم  هدـنخرف : دراد  زان  يداش و 
اناد و نز  همیهف : اه  لگ  ارولف : هن  اگی  اتکی ، هدی : رف  ابیز  هدـنبی ، رف  ابی : رف  ییانـشور  شب ، ات  غورف : هدنـشخر  د  ناز : رف و  ابیز  ان ز ، ياراد 
: راهب لگ  لگ  هدنیارآ  ارآ : لگ  منبـش گ ) بکوک : رایـسب  یکین  رثوک : تشوگ  رپ  هراسخر  موثلک : گرزب  يون  اب  يربک : روعـشاب ك )
: ایعل كزان  ياه  هقاس  اب  یلگ  ندال : ابیز ل ) هرهچلگ : ایند  ناهج ، یتیگ : یتمیق  یندعم و  گنس  رهگ : ناتـسلگ  ازلگ ر ، نشلگ : راهب  لگ 
زا يا  هروس  مان  ماعط ، هدـئام : بوخ  وه ، آ  لار : ام  ون م ) اـب  من ، اـخ  ادـیل : نونجم  قوشعم و  ـالیل : مالـسلا )) هیلع   )) بوقعی ترـضح  نز 
هام ناشخرد  هام  رینم : هام  هدنبات  هام  نوچ  ینز  نابات : هام  یندنام  ادی ر ، اپ  اگدـن ر : ام  هایـس  ربنع  انادـنام : یگنرف  تسا  یمان  ایرام : نآرق 
یلگ میرم : فدص  لخ  اد  اهبن  ارگ  مسج  دیر : اورم  ونش د  وخ  وکین ، هیـض : رم  دیر  او  رم  ناجرم : راقو  اب  نیگنـس ، نیتم : يور  ابیز  امیس :

: هژینم هدـننک  نشور  رینم : زر و  آ  انم : هدـش  هتـشادهگن  هانگ ، یب  هموصعم : مشچ  ياه  هژم  ناگژم : شوخ  ربخ  هدژم : شوخ  يوب  اب  تسا 
هدنزیگنا زیگنارهم : ماعن  ا  ششخب ، اطع ، هیدهم : هام  عاعش  هام ، رون  باتهم : هام  نوچ  ییوناب  وناب : هم  ای ر  مدمه ، سن ، وم  بایسارفا  رتخد 

: هب وبحم  یطوط  باتکرد  يرتخد  شونهم : هام  زان  زانهم : هاـم  وترپ  هاـم ، رون  دیـشهم : وناـب  هاـم  مناـخ ، یتسهم : هاـم  دـننام  اـسهم : تبحم 
سودرف تشهب و  ونیم : ندرک  شی  ارآ  انیم : يورابیز  هام ، دـننام  نیهم : يورابیز  هام ، دـنن  ام  شوهم : تبحم  رهم و  ياراد  يرهم : هقوشعم 

ياهلگ سگرن : سگرن  لگ  سجرن : ای د  رف  گن ، اب  ادن : شیالآ  یب  كاپ و  دـیهان : زان  لها  یلزان : دـیم  ا  اید : ان  دـننام  یب  نز  هردان : ن )
راد لام  نارذـگ و  شوخ  نز  همیعن : گنر  درز  یلگ  نیرـسن : خرـس  یلگ  نرتسن : نآرق  زا  مراـهچ  ءهروس  ناـنز ، ءاـسن : اـبیز  وب و  شوخ 

، هر اتس  همجن : اراوگ  نیریـش و  نیـشون : راهب  لصف  زاغآ  راهبون : رهوگ  نیگن : یـشاقن  راگن : اهبنارگ  یتمیق ، هسیفن : او ز  آ  گنهآ ، همغن :
یلگ رفولین : یبآ  یلین ، گنر  هب  نوگلین : مالسلا )) هیلع   )) میهاربا ترضحردام  : انون فیطلو  هزات  لگ  لگون : تد  ابع  اع ، د  شی : این  رتخا 
ابیز نز  همیسو : هدیو  اج  لگ  شوندرو : هدرپس  تن ، ام  ا  هعی : دو  هناگی  نز  هدیحو : اییز  نز  ههیجو : هدن و ) ریگد  ای  اش : وین  فورعم  تسا 
ریظن اتمه : هتـسجخ  هدنخرف ، امه : رتیپوژ  رتخد  نله : ون  هام  لاله : ناغمرا  هیده : نامیـشپ  هدننک ، هبوت  هدـیاه : راک  تمدـخ  نز  هیناه : ه )

رث وج د ، و  یتسه : ومنهر د  یی ، امنهر  يدـه : اغ  وغ  اـی د ، رف  هم : اـگنه  نشور  راکـشآ و  ادـیوه : زر و  آ  ویه ا : تس  د و  قیفر ، مدـمه :
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هب یتمیق  یگنـس  توقای : وب  شوخ  ياـهلگ  نیمـسای : وب  شوخ  ياـهلگ  نمـسای : وب  شوخ  ياـهلگ  ساـی : يریل  د  تارج ، ار : اـی  تو ي )
یناتسمز بش  نیرتزارد  دنلب ، ادلی : هناگی  ریظن ، یب  اتکی : خرس  گنر 

ییاشگ تخب  نارتخد و  متفه :  لصف 

نانآ تخب  شیاشگو  نارتخد 

زا یخرب  تخب  ندـش  هتـسب  رد  يرایـسب  لماوع  : " تفگ دـیاب  باوج  رد  درکدـیاب ؟ هچ  نارتخد  تخب  ندـش  زاـب  يارب  دوش  لاؤس  دـیاش 
تخـس ياه  كالم  رایعم و  یعاـمتجا ، طیارـش  رتخد ، یمـسج  یحور و  طیارـش  هداوناـخ ، طیارـش  نوچ  مه  دراد ، دوجو  ناوج  نارتخد 

اهرایعم و یهاگ  هک  یلاحرد  دنتـسه  مسلط و  وداـج و  رحـس و  نوچ  یموهوم  لـماوع  لاـبند  هب  مدرم  زا  يرایـسب  اـما  جاودزا و .... يارب 
حطس ندروآ  نییاپ  . 1 دراد : دوجو  هار  دنچ  لکـشم  نیا  لح  يارب  تسا و  ناشنارتخد  تخب  ندش  هتـسب  بجوم  اه  هداوناخ  ياه  كالم 

هتسیاش حلاص و  دارفا  هب  نانآ  یفرعم  تهج  رد  دامتعا  دروم  زوسلد و  يا  هطساو  زا  هدافتسا  . 2 جاودزا . طیارش  نتفرگن  تخس  تاعقوت و 
ینارتخد یگدـنز و .... ياه  تراهم  یعامتجا ، یقالخا ، ياه  هنیمز  رد  مزال  ياـه  یگتـسیاش  بسک  . 3 دنتـسه . جاودزا  ددصرد  هک  يا 

رگید نارتخد  هب  تبـسن  دـنمرنه و ... صـصختم ، نآرق ، ظفاح  نارتخد  نوچ  مه  دـنا  هدرک  بسک  دوخ  ءهعماج  رد  يا  هژیو  تازایتما  هک 
زامن ندناوخ  . 5 ( 1 . ) نارکمج سدقم  دجـسم  رد  هبنـشراهچ  ياه  بش  هژیو  هب   ) ? نامز ،) ماما  زامن  ندناوخ  . 4 دنراد . يرتشیب  ناهاوخ 
رازه هدراهچ   ) تاولص متخ  هک  تسا  هدش  تباث  هبرجت  هب  تاولـص ، متخ  . 7 ( 3  ) ? (. ) ارهز ترضح  هب  ءهثاغتسا  زامن  . 6 ( 2 . ) راّیط رفعج 
مامت هکار  یتاولـص  رازه  ره  هک  وحن  نیدب  ( 4 . ) دراد اه  يراتفرگ  عفر  رد  یبساـنم  شقن   ) ? موصعم )) هدراـهچ  حاورا  هب  هیدـه  تاولص 

. نامه . 2 ص 92 و 93 . یمق ، سابع  خیش  نانجلا ، حیتافم  . 1 دیامن . هیده  مالـسلا )) هیلع   )) موصعم هدراهچ  زا  یکی  هب  بیترت  هب  دنکیم 
رارمتسا . 8 تسا . هدش  لقن  تاولص  متخ  عون  نیدنچ  رظن  دروم  باتک  رد  هتبلا  ص 58 - نانجلا ، حیتافم  تایلک  - 4 ص 471 . نامه ، - 3

تخب ندـش  زاب  يارب  مه  ییاـهاعد  ( 2 ( ) 1 " .) تسا رثؤم  رایـسب  تاـجاح  بلط  يارب  زین  همقلع  ياـعد  اـب  اروشاـع  تراـیز  ندـناوخ  رد 
ار اعد  هیآ و  نیا  هک  يرتخد  هک  تسا  روکذـم  تاـیالا  صاوخ  رد  هلمج : زا  مینکیم  هراـشا  نآ  دروم  دـنچ  هب  اـم  هک  هدـش  دراو  نارتخد 

ِّقِخب َّمهّللأ  َنورَّکَذـَت ؛ ْمُکَّلََعل  ْنیَجْوَز  انْقَلَخ  ٍءْییَـشِّلُک  نِمَو  : " تفر دـهاوخ  تخب  هناخ  هب  دوز  هّللا  ءاـشنا  ددـنبب ، دوخ  ندرگرب  دـسیونب و 
نینچمهو  " َنیعَمْجَا . ِِهلا  َو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  ٍِفلاخم  َْریَغ  ًاـِقفاُوم  َاـجْوَز  َۀـَئْرَْملا  ِهِذـه  َقزرت  ْنَا  ِِهلا  َو  ِْهیَلَع  هللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِقَِحب  َو  اذـه  َکـِلْوَق 

هیآ نآ  دنناروخب و  رتخد  هب  دـنیوشب و  بالگ  اب  دنـسیونب و  يذـغاکرب  نارتخد  تخب  شیاشگ  تهج  ار  هفیرـش  ءهیآ  نیا  تسا  روکذـم 
هراشا اروشاع  ترایز  تاکرب  راثآ و  هب  هک  ییاـهباتک  رد  . 1 " َنُولَسرْملا . اَهَئاج  ْذِإ  ِۀَیْرَْقلا  َباحْصَأ  ًالَثَم  ْمَُهل  ْبِرْـضاَو  : " تسا نیا  هفیرش 

یم هچ  نارتخد   2 تسا . هدیدرگ  لقن  نآ  ندناوخ  رارمتسا  ءهطساو  هب  جاودزا  تالکـشم  عفر  اب  هطبار  رد  يرایـسب  تارطاخ  تسا ، هدش 
هدوشگوا تخب  دزیرب  دوخ  رس  رب  ار  شبآ  دیوشب و  دسیونب و  ار  میرم  ءهروس  هک  يرتخد  نینچمهو  ،ص53 و 54 . يربکا دومحم  ، دنسرپ

هب ور  نانچمه  دهد  مالـس  نوچ  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  عوضخ  عوشخ و  اب  دریگب و  وضو  ای  دنک و  لسغ  رگا  نمنچمه  دش و  دهاوخ 
نیا رتخد  تسا  روکذم  زین  و  دیسر . دهاوخ  دوختجاح  هب  هّللا  ءاشنا  فیطل "  ای   " دیوگب هبترم  دمصکی  میلس  بلق  اب  هداجـس  يور  رب  هلبق 

َکَیِدـْهَی َو  َْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  َِّمُتی  َو  َرَّخََأت  امَو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدـقَت  ام  ُهّللا  ََکل  رِفْغَِیل  ًانیبُم  ًاْحتَف  َکـَل  اـنْحَتَف  اـّنإ  ِمیحَّرلا  نمْحَّرلا  ِهّللا  مِْسب  : " تاـیآ
تجاح يارب  هک  هدش  دراو  مه  ییاهزامن  تالّـسوت و  دوب . دهاوخ  رثؤم  رایـسب  دـسیونب  ار  ًازیزَع " ًارْـصَن  ُهّللا  َكَرُْـصنَی  َو  ًامیِقَتـسُم  ًاطارِص 

: تسا لیذ  رارق  هب  نآ  دوب و  دهاوخن  ریثأت  یب  ییاشگ  تخب  نتفرگ و 

(( مالسلا هیلع   )) نینموملاریمأ هب  لسوت 
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: دیوگب ار  هلمج  نیا  هبترم  لهچ  هدراذگ و  هدجس  هب  رـس  نآ  زا  دعب  بلق و  روضح  اب  دناوخب  زامن  تعکر  ود  بش  رخآ  ثلث  رد  سکره 
. دهاوخب ادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  سپ  یتَجاح "  َیِضقَت  نَا  ٍنیَع  َۀَفرَط  ِهّللِاب  َكَرشَا  ام  يذَّلا  ِبلاطیبَا  ِنبا  ِّیلَع  ِحوِرب  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمهّللا  "

(( اهیلع هللا  مالس   )) ارهز ترضح  هب  لسوت 

33 ربکا ؛ هللا  هبترم   34  ) هک ار  اهیلع )) هللا  مالس   )) ارهز ترـضح  حیبست  ریبکت و  هس  نتفگ  زامن ، مالـس  زا  دعب  زامن و  تعکر  ود  ندناوخ 
اَی ِیتَالوَم  اَی   " هبترم دـص  تئارق  نداهن و  رهم  هب  یناـشیپ  نتفر و  هدجـس  هب  دـعب  و  دـشاب . یم  هللا ) ناحبـس  هبترم  دـمحلا هللا و 33  هبترمح 

رهم رب  ار  تروص  پچ  فرط  دـعب  نتفگار و  هلمج  نیمه  هبترم  دـص  نداـهن و  رهم  رب  ار  تروـص - تسار  فرط  دـعب  ِینِیثـیِغَا "  ُۀَـمِطاَف 
تاجاح ادـخ  زا  نتفگ و  ار  رکذ  نامه  هبترم  هد  دـص و  نداهن و  رهم  رب  ار  یناـشیپ  ًاددـجم  ندـناوخ و  ار  هلمج  نیا  هبترم  دـص  نداـهن و 

. تسا رثؤم  رایسب  نتساوخ 

(( مالسلا هیلع   )) تجح ترضح  هب  لسوت 

هک هدـش  دراو   " ینِکلُْهت و ...  ینکِرْدَا و ال  ِنامَّزلا  َبِحاص  ای  ُّهَمِطاف  ای  ّیلَع  ای  ُدَّمحم  ای  هّللَا  ای  : " دـیوگب هبترم  داتفه  تسا  برجم  رایـسب 
رد دـناوخب و  تجح  ترـضح  هب  لسوت  زامن  تعکر  ود  زیمت  سابل  وضو و  نتـشاد  اـب  بش  فصن  زا  دـعب  دـشاب  هتـشاد  یتجاـح  سکره 

مامت ار  هروس  هیقب  دـیوگب و  ار  هلمج  نیا  هبترم  دـص  دیـسر ، نیِعَتـسَن » َكاَِّیا  ُدـُبعَن و  َكاَِّیا   » هب هک  یماـگنه  دـمح  هروس  رد  لوا  تعکر 
هب دـعب  دـیوگب و  ار  هِدـمَِحب » ِمیِظَعلا و  یِّبَر  َناَحبُـس   » هبترم تفه  عوکر  رد  دورب و  عوکر  هب  سپ  دـناوخب  ار  دـیحوت  هروـس  دـعب  هدرک و 

مـسق نیمه  هب  مود و  تعکر  يارب  دزیخرب  دـیامن و  تئارق  ار  هِدـمَِحب » یَلعَـالا و  یبَر  َناَحبُـس   » هبترم تفه  هدجـس  ره  رد  دور و  هدـجس 
(( مالسلا هیلع   )) نامز ماما  هب  ار  وا  دیامن و  اّنمت  ادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  دنکاعد و  زامن  نآ  همتاخ  زا  سپ  دروآ  اج  هب  مه  ار  مود  تعکر 

. دوش عطق  سفن  کیات  میرکای » » دیوگب ردق  نآ  دعب  دهدب و  مسق 

(( مالسلا هیلع   )) مظاک یسوم  ماما  جئاوحلا  باب  متخ 

دناوخب ار  دیحوت  هروس  هبترم  هدزاود  دمح  زا  دعب  تعکر  ره  رد  تسا ؛ تعکر  ود  نآ  و  مالسلا )) هیلع   )) رفعج نب  یسوم  ترـضح  زامن 
ِنجِـس ِیف  َو  سوبحملا  ِّقَِحب  َُکلأسَا  ّینإ  مهّللا  : " دیوکب هبترم  هدزاود  دور و  هدجـس  هب  دعب  دتـسرفب و  تاولـص  هبترم  دص  رامن  زا  دعب  و 

 ". ِیتَجاَح َیِضقَت  نوراه 

ۀعقو أاذا  برجم  متخ 

هدناوخ هبترم  هدراهچ  مهدراهچ  زور  ات  هبترم  ود  مود  زور  هبترم  کی  لوا  زور  دـنک ؛ عورـش  دـشاب  شلوا  هبنـشود  زور  هک  یهام  ره  رد 
و اهیلع )) هللا  مالـس   )) ارهز ترـضح  تاحیبست  زامن  زا  دعب  دنناوخب و  تجاح  زامن  تعکر  ود  عورـش  ماگنه  تسا  هام  هک  لوا  زور  دوش .
ای ُدِجاو  ای  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دناوخب : هبترم  کی  ار  اعد  نیا  ۀـعقو  اذا  هروس  تئارق  زا  دـعب  زور  هدراهچ  نیا  نیب  هبنـشجنپ  ياهزور 

َِکتَمْحَِرب ِیناَش  اِهب  ُِحلُْصتو  یْنیَد  اِهِب  یِضْقَت  یثْعَـش و  اِهب  َُّمَلت  َِکتافَُحت  نِم  ًۀَفُحت  َُکلَئْـسا  ُمیرَکای  ُناّنَم  ای  ُناّنَح  ای  ُمیلَح  ای  ُداوَج  ای  ُدِجاَم 
َناک ْنا  ءهْرِّسَیَف و  ًابیرَق  َناک  ْنِا  ُْهبِّرَقَف و  ًادـیَعب  َناک  ْنِا  ُهجِرْخَاَف و  ِضزَالا  ِیف  َناک  ْنِا  َو  ْهلِْزنَاَف  ِءامّـسلا  ِیف  یقْزِر  َناـک  ْنِا  َّمهّللَا  يدِّیَـس  اـی 

ْهنّوَکَف ْنُکَت  َْمل  ْنِا  َکـِْقلَخ و  ِرارِـش  یِلا  َّنَجِوـَحت  ـال  َکـِْقلَخ و  ِراـیِخ  يدـْیَأ  یلَع  ُْهلِـسْرَأَف  ِهیف  یل  ْكِراـبَف  ًاریثَـک  َناـک  ْنِا  ُهْرِّثَـکَف و  ًـالیلَق 
ِلآو ٍدَّمَحم  ئلَع  ِّلَصو  ُّینَغ  ای  ُمیحَر  ای  ٌریدَـق  ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  نوُکَی  ُْثیَح  ِهَیِلا  ینلُْقنَت  ُنوُکَا و ال  ُْثیَح  ََّیِلا  ِْبلَقنا  َّمُهللا  َِکتَِّینُونیَِکب 

. ِنیمِح اّرل  َمَحرَا ا  ای  َِکتَمْحَِرب  َکَتَمارَک  ِنَه  اَنئّ َکَتَمِْعن و  انیَلَع  مِْمتَا  ٍدّمحم 
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(( مالسلا هیلع   )) یلعای متخ 

هللا و ءاش  نا  داد . دهاوخ  هجیتن  هک  هتـشذگن  زور  راهچ  دوش  تموادـم  هک  یتجاح  ره  يارب  مالـسلا )) هیلع   )) یلع ترـضح  كرابم  مسا 
هیلع  )) یلع هک  اریز  تسین  یکـش  دوش  اور  شتجاح  هتبلا  دـیوگب ، یلع ) ای   ) هبترم رازه  هدزاود  دورب و  تولخ  ياـج  هب  هک  تسا  نیا  نآ 

زاـمن زا  دـعب  دـناوخب و  تجاـح  زاـمن  تعکر  ود  نّیعم  تقو  رد  بش  ره  بش و  هد  تدـم  رد  رگید : قیرط  و  تسا . مظعا  مسا  مالـسلا ))
زا ار  دوخ  تجاح  دعب  و  یلع ) ای   ) دیوگب هبترم  داتفه  دصناپ و  رازهکی و  نآ  زا  دعب  دتـسرفب و  تاولـص  هبترم  هد  دـصکی و  ملکت  نودـب 

. تسا بّرجم  هکدتسرفب  تاولص  هبترم  هس  دهاوخب و  ادخ 

تجاح ره  ندمآ  رب  تهج 

زامن تعکر  ود  دیوشب و  نآ  اب  ار  دوخ  يور  دـناوخب و  بآ  رب  ار  هرقب  هروس  ات 257  تایآ 255  یسرکلا ) ۀیآ   ) راب هس  یسکرگا  دنیوگ 
. هللاءاش نا   ِ دش دهاوخ  لصاح  دشاب  هتشاد  يدارم  ره  دناوخب ، ار  یسرکلا  ۀیآ  هبترم  کی  دمح و  هبترم  کی  تعکر  ره  رد  دراذگب و 

(( هلآ هیلع و  هللا  یلص   )) مرکأ لوسر  ترضح  زا  تجاح  زامن 

دناوـخب تجاـح  زاـمن  تعکر  ود  حبـص  زاـمنزا  شیپ  سکره  هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   )) مرکا لوـسر  ترـضح  زا 
نوچ ار و  هللا  وه  لق  هروس  هبترم  تفه  دمح  زا  دعب  مود  تعکر  رد  نورفاکلا و  اهیا  ای  لق  هروس  هبترم  تفه  دمح ، زا  دعب  لوا  تعکررد 

هد ِمیِظَعلا " و  ِِّیلَعلا  ِهّللِاب  ّاِلا  َةَّوق  َلوح و ال  رَبکَا و ال  هّللاو  هّللا  َِّالا  هلا  ِهِّلل و ال  دْمَْحلا  َو  ِهّللا  َناحبُس  : " دیوگب هبترم  هد  دهدب  مالـس  ار  زامن 
. دهاوخب ار  دوخ  تجاح  دعب  و  ِینثِغَا » نِیثیِغَتسُملا  َثاَیِغ  ای   » دیوگب هبترم  هد  دتسرفب و  تاولص  هبترم 

رگی تجاح د  زامن 

هتفر هدجس  هب  دعب  دیوگب و  ار  اهیلع )) هللا  مالس   )) ارهز ترضح  حیبست  رود  کی  زامن  زا  دعب  دناوخب و  تجاح  زامن  تعکر  ود  یسکره 
هللا ءاش  نا  دـهاوخب ، ادـخ  زا  ار  دوخ  تجاـح  هدجـس  تلاـح  رد  دـناوخب و  ار  ًابِـضاَغُم » َبَهَذ  ذِا  ِنوُّنلاَذ  َو   » هیآ هبترم  تسیب  تسیود و  و 

. دش دهاوخ  اور  تجاح 

(( اهیلع هللا  مالس   )) ارهز ترضح  هب  هثاغتسا  زامن 

هدجس هب  سپ  نک  تئارق  ار  اهیلع )) هللا  مالس   )) ارهز ترـضح  حیبست  ریبکت و  هبترم  هس  یتفگزامن  مالـس  نوچ  راذگب و  زامن  تعکر  ود 
بناج سپ  وگب ؛ هبترم  دص  ار  نیمه  راذگ و  نیمز  رب  ار  تروص  تسار  بناج  سپ  ِینِیثیِغَا ) ُۀَمِطاَف  اَی  ِیتَالوَم  اَی  : ) وگب هبترم  دـص  ورب و 

، نک دای  ار  دوخ  تجاح  وگب و  ار  رکذ  نیمه  هبترم  هد  دص و  ورب و  هدجـس  هب  زاب  سپ  وگب  هبترم  دص  راذگب و  نیمز  رب  ار  تروص  پچ 
. ار نآ  دروآ  یم  رب  دنوادخ  هک  یتسرد  هب 

تاولص متخ 

مرکا ربـمغیپ  حور  هب  لوا  دتـسرفب . تاولـص  موـصعم  هدراـهچ  زا  یکی  حور  هب  نیعم  تقو  رد  هـبترم  رازه  زور  ره  زور  هدزیـس  تدـم  هـب 
هیلع  )) يرکـسع نسح  ماما  رب  مهدزیـس  زور  ات  مالـسلا )) هیلع   )) یلع موس  اهیلع )) هللا  مالـس   )) ارهز همطاف  مود  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص  ))
هیلع  )) نامز ماما  سدقم  حور  هب  تاولـص  هبترم  رازه  دش  هدروآرب  شتجاح  تقو  ره  هدومن و  نازیوآ  ار  حیبست  هلبق  هب  ور  دعب  مالـسلا ))
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هیلع  )) نامز ماما  سدقم  حور  هب  تاولـص  هبترم  رازه  دش  هدروآرب  شتجاح  تقو  ره  هدومن و  نازیوآ  ار  حیبست  هلبق  هب  ور  دعب  مالـسلا ))
. دتسرفب مالسلا ))

: تسا اعد  تباجتسا  ثعاب  لمع  دنچ 

بلق و روضح  مدرم 5 - زا  ندش  دیما  ان  دمحم 4 - لا  دمحم و  رب  نداتسرف  تاولص  دنوادخ 3 - حدم  اعد 2 - لوا  رد  هللا  مسب  نتفگ  - 1
لهچ نتشاد 9 - تسد  رد  هزوریف  رتشگنا  نتشاد 8 - تسد  رد  قیقع  رتشگنا  اعد 7 - رد  ندرکرارصا  اعد 6 - تباجتسا  هب  ندش  راودیما 

هّللا َءاش  ام   " نتفگ هب  اعد  ندرک  متخ  هللا 11  ای  هبترم  تفه  نآ  زا  سپ  ندناوخ و  نآرق  زا  هیآ  دص  ندرکاعد 10 - اعد ، زا  لبق  ار  نمؤم 
 ". میظَعلا ِِّیلَعلا  ِهّللِاب  ّاِلا  َةَّوق  َلوَحال و ال  و 

جاودزا نارتخد و  مهن :  لصف 

جاودزا نارتخد و 

یم نآ  لابقتسا  هب  افص  اب  مرگ و  ینوناکو  هداوناخ  لیکـشت  يارب  رـسپ  رتخد و  ره  هک  تسا  ینامـسآ  یهلا و  سدقم  نامیپ  کی  جاودزا 
وا قالخا  وا 2- نید  -1 نک : لاؤس  وا  زا  یـساسا  هلأسم  ود  دروم  رد  دـیایب ، وت  يراگتـساوخ  هب  یـصخش  هک  یماگنه  مزیزع ! رتخد  دور .

یگدنز تداعـس  دیلک  قالخا ، نید و  اریز  هدن ، هار  دـیدرت  دوخ  هب  وا  اب  جاودزا  تقفاوم و  يارب  زگره  دـشاب ، تفـص  ود  نیا  ياراد  رگا 
هک يرهم  رادقم  وا و  بَسَن  بَسَح و  قوقح و  كردم و  هب  عجار  ادابم  ینک . لاؤس  تفص  ود  نیا  ءهرابرد  دیاب  سپ  تسا . وت  یگداوناخ 

راگتـساوخ ءهنیـس  هب  در  تسد  نآ ، ریاظن  رتالاب و  كردم  نتفرگ  لیـصحت و  ءهمادا  ءهناهب  هب  و  یهد ، تیمها  هزادنا  زا  شیب  دهدب ، دیاب 
، دشاب نید  قالخا و  ياراد  هک  دراذگ  ولج  هب  مدـق  يراگتـساوخ  هکنانچ  : " دـیامرف یم  هلآ - هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ - لوسر  ینزب . دوخ 

نآ هب  نداد  نت  اب  هک  تسا  ییالط  ءهنایـشآ  جاودزا  ( 1 . "  ) دمآ دهاوخ  دوجو  هب  ایند  رد  يرایـسب  داسف  هنتف و  دریذپن  رگا  هک  دریذـپب ...
رتخد گرزب ، دنوادخ  ددرگیم . یقالخا  تافارحنا  داسف و  زا  امـش  ظفح  يرادهگن و  بجوم  و  درک ، دهاوخ  مهارف  ار  ام  شیاسآ  سنأ و 

مه شود  هب  شودو  دوخرـسمه  رانک  رد  ات  هدیرفآ  ار  وا  هکلب  دیامن . رایتخا  ار  ییاهنت  يریگ و  هشوگ  یگدنز ، ایند و  رد  هک  هدـیرفاین  ار 
. دـشاب دـیدج  لسن  يارب  يردام  و  دـبای ، همادا  وا  طسوت  ّتیرـشب  لسن  و  دـهد ، همادا  یگدـنز  هب  دوخ  ءهعماـج  هداوناـخ و  نتخاـس  يارب 

مه هب  : " دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  ص347 . ج 5 ، یفاک ، باتک  . 1 مهدب . رتخد  یسک  هچ  هب  تفگادخ : لوسر  هب  یصخش 
نأش مه  نانمؤم ، زا  یخرب  : " دومرف هلآ - هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ - تسا " ؟ یـسک  هچ  نأش ، مه  ادـخ ا  لوسر  يا  : " تفگ دوخ " . نأش 

ار وا  اهنیا ، هیبش  یتافـص  ياراد  ای  راوخبارـش و  ای  زامن  یب  ًالثم  دوب ، قالخا  دب  فرحنم و  نید  زا  راگتـساوخ ، رگا  اما  ( 1 . ") دنتسه دوخ 
يدرجم يدرف و  یگدنز  هک  ارچ  دـبیرفب ؟ ار  امـش  بصنم ، ماقم و  دایز و  تورث  دـننام  وا  ءهدـنبیرف  نیوانع  ادابم  نک . در  دـیدرت ، نودـب 

لام رگا  یتح  دـشاب ، رادرکدـب  قالخادـب و  هکنیا  تسا و  فرحنم  ای  دـشاب و  هتـشادن  ربخ  نید  زا  هک  تسا  يرـسمه  اـب  یگدـنز  زا  رتهب 
لیذ طیارش  ياراد  دیاب  ندوب ، بهذم  مه  ناملسم و  رب  هوالع  بوخ  رسمه  مالسا ، رد  ( 2 .( ) دشاب ماقم  هاج و  بحاص  ای  هتشاد و  ناوارف 

اوقت و اب  فلا : يدـشار  فیطل  دـننادب ، دـیاب  ناوج  نارتخد  ص 1 37 2 . ج 103 ، راونالا ، راـحب  ص337 ؛ یفاک ج 5 ، باـتک  . 1 دشاب :
. دـنکرایتخا شیارب  يرـسمه  هچ  هک  درک  تروشم  شرتخد  جاودزا  ءهرابرد  مالـسلا )) هیلع   )) نسح ماـما  اـب  یـصخش  ( 1 . ) دشاب نیدـتم 

رگا تشاد و  دـهاوخ  شا  یمارگ  درادـب ، تسود  ار  وا  رگا  اریز  روآ ؛ رد  اوقت  اـب  نیدـتم و  یـصخش  يرـسمه  هب  ار  وا  دوـمرف : ترـضح 
، دنکیم نیریش  ار  یگدنز  هچ  نآ  ( 3 . ) دشاب هتشاد  بوخ  قالخا  ب . ( 2 . ) دنکیمن ملظ  وا  هب  تسا ) نیدتم  نوچ   ) دشاب هتشادن  شتـسود 

یصخش دشاب . تشذگ و ... اب  نابرهم ، دروخرب ، شوخ  دسانشب . ار  وا  تایحور  هدرک و  كرد  ار  شرسمه  درم  ینعی  تسا  بوخ  قالخا 
؛ تسا هدمآ  نم  دزن  مرتخد  يراگتساوخ  يارب  مناگتـسب  زا  یکی  هک  متـشون  مالـسلا )) هیلع   )) اضر ماما  هب  دیوگ : یم  راشب  نیـسح  مان  هب 
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ص 281. ج 4 ، همکحلا ، نازیم  . 2 م 2 . حاکن ، باب  ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  رگا 1 . دومرف : ترـضح  منک )؟ هچ   ) درادن یبوخ  قالخا  یلو 

. دشاب هتـشاد  یگدنز  ءهرادا  هقفن و  رب  تردق  یلام ، رطن  زا  د . دـشاب . نیما  ج . ( 1 . ) هدـم نز  وا  هب  تسین  بوخ  شقالخا  م 4 . نامه ، . 3
تلاصا ه - ( 2 . ) دـشاب هتـشاد  هقفن  رب  تردـق  هدوب و  فیفع  هک  تسا  نآ  هتـسیاش  نأش و  مه  ِرـسمه  دومرف : مالـسلا )) هیلع   )) قداص ماما 

اریز دـینک ؛ باختنا  رـسمه  تلاصا ، اب  هتـسیاش و  ياه  هداوناخ  زا  دومرف : هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   )) مرکا ربمایپ  دـشاب . هتـشاد  یگداوناـخ 
ص ج 3 0 1 ، راونالا ، راحب  ص0418 2 . ج 20 ، لوقعلا ، تآرم  . 1 ( 4  ) و ( 3 . ) دوش یم  لقتنم  نادنزرف  هب  دادـجا  ردام و  ردـپ و  قالخا 

ص 47 و 48. ربکا ي ، دومحم  دنسرپ ، یم  هچ  نارتخد  . 4 ص 218 . ج3 ، رابخالا ، یلائل  . 3 . 372

ناتساد

شیپ میارب  جاودزا  تهج  يدایز  ياه  تیعقوم  هک  ما  هتفرگ  رارق  ینـس  رد  وجـشناد و  متـسه  يرتخد  : " تسا هتـشون  شا  همان  رد  يرتخد 
ار یلیالد  اهنآ  هکلب  تسا ، هتشاد  يداریا  مراگتـساوخ  دینک  رکف  هکنیا  هن  هتبلا  دنا . هدش  مجاودزا  عنام  يوحن  هب  مردام  ردپ و  یلو  هدمآ ،

بوخ زین  یعاـمتجا  تیعقوم  رظن  زا  نمؤم و  دارفا  نیا  هک  یتروـص  رد  دـش ، مهاوـخن  جاودزا  هب  قـفوم  زگره  مرظن  هب  هکدـننکیم  حرطم 
نم تسا . هدـمآ  رد  تداع  تروص  هب  اهنآ  يارب  نیا  دـنهد و  یم  یفنم  باوج  اهنآ  هب  نم  زا  ندرک ، لاؤس  نودـب  یتح  یهاگ  دـنا . هدوب 

ًالبق ا ز هک  میوگب  دیاب  مریگب . میمـصت  ما  هدنیآ  تشونرـس  رد  زین  نم  هک  دنهد  هزاجا  دننک و  یهاوخ  رظن  مه  نم ، زا  لقادـح  مراد  عقوت 
هک تسا  يدنمـشوه  يوناـب  ساَـیَا » ُِّما  ( "»1" . ) دـنا هدرک  مولعماـن  ارم  ءهدـنیآ  هک  منیب  یم  ینـشور  هب  نوـچ  متـسه ؛ ریگلد  رایـسب  اـهنآ 

دومن و هیده  شرافس  هد  وا  هب  هدیبلط و  ار  وا  دنربب ، هناخ  هب  ار  شرتخد  تساوخ  یم  هک  یماگنه  یسورع ، بش  داد و  رهوش  ار  شرتخد 
! مرتخد تفگوا : هب  تسخن  رسمه ص16  باختنا  ینیما ، میهاربا   . 1 دنک . لمع  نآ  هب  ًامتح  ملاس ، یگدنز  يرارقرب  يارب  هک  درکدـیکات 
اب هک  یقیفر  ای  يور و  یم  یتسه  هناگیب  ًالماک  نآ  زا  هک  يا  هناخ  هب  يوش و  یم  ادج  يا  هتفرگ  وخ  نآ  اب  هک  يا  یگدنز  زا  وت  هک  نادب 
اب - 1 يدرگ : تخبـشوخ  دـیدج  ءهناـخ  رد  اـت  نک  لـمع  نآ  هب  ونـشب و  نم  زا  ار  روتـسد  هد  نیا  يدرگیم . نیـشنمه  يا  هـتفرگن  سنا  وا 

یهاگن رهم و  یمـشچ  اب  - 3 شاب . اشوکوا  زا  تعاطا  رسمه و  نخـس  ندینـش  رد  - 2 هدب . لیکـشت  ترـسمه  اب  ار  یکین  یگدنز  تعانق ،
هزادنا اب  وا  لاوما  ظفح  هک  نادب  نک و  ظفح  ار  ترهوش  لاوما  - 5 نک . تیاعر  ار  ییوبشوخ  تفاظن و  - 4 رگنب . ترسمه  هب  هناعضاوتم 

ریبدـت و ءهجنپ  رـس  اـب  یناوـت  یم  ار  راـک  نیا  هک  نادـب  رادـهگن و  ار  ترهوـش  ناگتـسب  مارتـحا  - 6 ددرگیم . لـصاح  لادــتعا  يریگ و 
تاـمیالمان زورب  لـماع  یگنـسرگ  اریز  نک ؛ هداـمآ  بوخ  تیفیک  اـب  دوخ و  تقو  رد  ار  دوخ  رهوش  ياذـغ  - 7 یهد . ماجنا  يرایـشوه ،

ار وگم  ياهزار  - 9 تسا . زیگنا  مشخ  باوخ ، ندومن  هتفشآ  اریز  نک ؛ تیاعر  ار  شمارآ  توکـس و  رهوش ، تحارتسا  ماگنه  - 8 تسا .
ءهتساوخ زا  یـشکرس  اریز  نک ؛ تعاطا  وا  زا  - 10 دوب . یهاوخن  ناما  رد  وا  گنرین  زا  زار ، ياـشفا  تروص  رد  اریز  نکم ؛ شاـف  وا  يارب 

هب یهد ، ماجنا  یبوخ  هب  لمحت  هلـصوح و  اب  ار  اهروتـسد  نیا  رگا  مرتخد ! دوش . یم  وا  هنیـس  رد  هنیک  ندـش  هتـشابنا  بجوم  وا ، عورـشم 
ربمایپ ( 1 "  ) يروآ یم  دـیدپ  ترـسمه  اب  ار  ینیریـش  یگدـنز  نآ  وترپ  رد  هدرک ، بلج  دوخ  يوس  هب  ار  رهوش  فطاوع  هک  نادـب  نیقی 
نودب نز  - 2 ادخ ) تیـصعم  ریغ  رد  . ) شرهوش زا  دنک  تعاطا  - 1 هک : تسا  بجاو  نز  رب  دیامرف : یم  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   )) مالـسا

ص60 ج 140 ، هیبَهَّذلا ، ُتاَقَلَحلا  یب 1 . تاریخ ، هقدص و  دنکن 4 - رهوش  هزاجا  نودب  یعرش  رذن  دریگن 3 - یبحتسم  هزور  رهوش ، نذا 
لزنم زا  رهوـش  نذا  یب  هک  ینز  دوـشن ، جراـخ  لزنم  زا  رهوـش  نذا  یب  دـهدن 5 - رهوش  نذا  ص 117 . ،ج5 ، ناتـسود ناساد  زا  لقن  هب  . 
يارب دنیامرف : یم  مالسلا )) هیلع   )) رقاب ماما  (. 1  ) ددرگرب لزنم  هب  نز  نآ  ات  دننکیم  تنعل  وا  رب  نیمز  نامـسآ و  ياه  هتـشرف  دوش ، جراخ 

(( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   )) ربم ایپ  ( 2 . ) تسین رتدیفم  شخبرمث و  شرهوش  تیاضر  هزادنا  هب  شراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  یتعافـش  چـیه  نز 
وت تسد  رد  ار  متـسد  دیوگب : شرهوش  هب  دریگ ، مشخ  وا  رب  شرهوش  ای  دوش  نیگمـشخ  یتقو  هک  تسا  ینز  نانز  نیرتهب  دنی : ام  رف  یم 

ج 1، راحبلا ، ۀنیفس  . 2 ص 191 . ،ج2 ، ردلا عماج  . 1 ( 3 .) يوش یـضار  نم  زا  هک  یتقو  اـت  مهد  یمن  هار  مشچ ، هب  ار  باوخ  مراذـگیم و 
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رازه داتفه  ینز  ره  دی : ام  رف  یم  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   )) ربم ایپ  تایاغلا . باتک  ح 45 / ص 239 ، ج 3 0 1 ، راونالا ، راحب  . 3 ص 561 .
دوخ رهوش  هب  يدب  نامگ  هک  هکینز  ره  تسا و  خزود  شتآ  رد  وا  ياج  دشابن  یضار  وا  زا  رهوش  دنک و  تدابع  ار  ملاع  راگدرورپ  لاس 

ام رف  یم  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   )) ربم ایپ  ( 1 . ) دشاب رود  هب  ادخ  تمحر  زا  دشاب و  ادـخ  تنعل  رد  دـبلطن ، تیلالح  دوخ  رهوش  زا  دربب و 
. تشهب رد  هجرد  یس  وا  يارب  دنکدنلب  هنـسح و  یـس  يا  هرطق  ره  هب  دسیونب  نز  نآ  يارب  زا  دنوادخ  دهد ، ریـش  ار  شدنزرف  هکینز  دنی :
هب هناگجنپ  زامن  دریگب و  ار  ناضمر  كرابم  هام  هزور  دیامن و  رهوش  تعاطا  نز  هاگ  ره  دی : امرف  یم  هلآ )) هیلع و  هللا  یلص   )) ربم ایپ  ( 2)

تـشهب لخاد  هجرد و  تسیب  ص 194 . ،ج2 ، رردلا عم  اج  . 4 ص192 . ،ج2 ، رردلا عماج  وا 1 . يارب  یلاعت  قح  دـنک  دـنلب  دروآ ، ياج 
تدابع زا  رتهب  وا  يارب  دهد ، یبآ  ناویل  شرهوش  هب  هک  ینز  دـنیامرفیم : مالـسلا )) هیلع   )) قداص ماما  ( 1 . ) دـهاوخب هک  يرد  ره  زا  دوش 
يرهـش دناشونب  شرهوش  هب  هک  یبآ  ناویل  ره  ياج  هب  دنوادخ  دنک و  تدابع  شیاهبـش  دشاب و  هزور  شیاهزور  هک  دشاب  یم  لاس  کی 

اب هک  ینز  ره  دـنی : ام  رف  یم  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   )) یم ارگربم  اـیپ  ( 2 .) دزرمآ یم  ار  شهانگ  تصـش  دزاـس و  یم  شیارب  تشهب  رد 
دوش یم  روشحم  شتآ  هاگیاج  نیرت  نییاپ  رد  نوراق  ناماه و  نوعرف و  اب  تمایق  رد  هدوب ، رـصقم  شدوخ  هکیلاح  رد  دـنک  رهق  شرهوش 

لئاسو ج2 ص 193 2 . رردلا ، عماج   1 دـنی : امرف  یم  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   )) ربم ایپ  ( 3 .) ددرگرب شرهوش  دزن  دـنک و  هبوت  هکنآ  رگم 
تورث زا  وت  دـیوگب  وا  هب  دراذـگ و  تنم  شرهوش  رب  شتورث  اب  هک  ینز  ره  ص 202 . قالخال ، مراکم ا  ح 3 3 . ص123 ، ،ج14 ، هعیشلا

ماما ( 1  ) دوش یـضار  وا  زا  شرهوش  هکنآ  اـت  دریذـپ  یمن  وا  زا  ادـخ  دـهدب ، هقدـص  ادـخ  هار  رد  ار  تورث  نیا  رگا  يروخ ، یم  زیچ  نم 
رتخد اهیلع ) هللا  مالس  ) همطاف اب  تمایق  رد  هتشادرب و  نانز  هورگ  هس  زا  ار  ربق  راشف  باذع و  دنوادخ  دنیامرف : یم  مالـسلا )) هیلع   )) قداص

دوخ هیرهم  هک  ینز  دیامن و  لمحت  ار  شرهوش  یقالخا  دب  هک  ینز  دـنکربص و  شرهوش  تریغ  رب  هک  ینز  دـش . دـنهاوخ  روشحم  ربمایپ 
مراکم . 1 ( 2 . ) دـهد یم  ار  تدابع  لاـس  کـی  باوث  دیهـش و  رفن  رازه  شاداـپ  ناـنآ  زا  مادـک  ره  هب  دـنوادخ  دـشخبب و  شرهوش  هب  ار 

دولآ مشخ  هاگن  اب  هک  ینز  ره  دنی : ام  رف  یم  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   )) ربم ایپ  ص 37،ح3  ج 5 1 ، هعیشلا ، لئاسو  . 2 ص202 . قالخالا ،
هب هک  ینز  ره  دـنیامرف : یم  مالـسلا )) هیلع   )) قداص ماما  ( 1 . ) دـننز یم  شا  همرـس  منهج  شتآ  زا  يرتسکاخ  هب  دـنک ، هاگن  شرهوش  هب 

نیرتهب دـنیامرف : یم  مالـسلا )) هیلع   )) قداص ماما  ( 2 . ) دور یم  نیب  زا  شلاـمعا  باوث  مدـیدن ، يریخ  وت  زا  نم  زگره  دـیوگب  شرهوـش 
ینز نآ  امش  نانز  نیرتهب  ( 3 . ) دشاب یضار  دهدن  رگا  دنک و  يرازگساپس  دهد ، يزیچ  وا  هب  شرهوش  نوچ  هک  تسا  ینز  نآ  امش  نانز 

، راونالاراحب . 3 ص115،ح7 . ج 14 ، هعیـشلا ، لـئ  اـسو  ح 2 2  ،ج14،ص238 ، لئاسولا كردتـسم  شرهوـش 1 . يارب  رتـشیب  هک  تـسا 
(( هلآ هیلع و  هللا  یلص   )) ربم ایپ  ( 1 . ) دناشوپ یم  ار  دوخ  ناگناگیب ، زا  اما  دنکیم ؛ تنیز  شیارآ و  تایاغلا . باتک  ج103،ص231،ح 46/

. دوش یم  عقاو  نیرفن  دروم  تسا  هتـشگنرب  شا  هناخ  هب  هک  ینامز  ات  دوش  یم  جراخ  شا  هناخ  زا  شوخ  يوب  اب  ینز  هاگره  دنی : امرف  یم 
عوبطم و ياذغ  دنک ، نشور  ار  هناخ  غارچ  هک  تسا  نیا  شرهوش  هب  تبسن  نز  هفیظو  دنی : ام  رف  یم  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   )) ربم ایپ  ( 2)

ياهتسد دنک و  مهارف  تشت  هلوح و  بآ و  سپـس  دیوگب و  دمآ  شوخ  وا  هب  دورب و  شرهوش  زاوشیپ  هب  هناخ  برد  ات  دیامن و  هیهت  وکین 
.2 نیظعاولا . ۀضور  ح20 / ص 235 ، ،ج103 ، را ونالا  راحب  . 1 (. 3 .) دوشن رهوش  عنام  دشاب  هتـشادن  یعرـش  رذع  هچنانچ  دـیوشب و  ار  وا 

ح 2 ص 254 ، ،ج14 ، لئاسولا كردتسم  . 3 لامعالا . باوث  ح 27 / ص 247 ، ، 1 03 جراونالا راحب 

حیاصن نارتخد و  مهد :  لصف 

حیاصن نارتخد و 

نیرتبجاو نیرتـالاو و  هک  نادـب  دـیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  هکناـنچ  نیبب  راـگدرورپ  رـضحم  رد  ار  دوخ  هشیمه  مرتخد ! - 1
مایا - 2 ییامنن . تیـصعم  ار  وا  زگره  یـشاب و  وا  داـی  هب  هراومه  ینکن و  شومارف  ار  ادـخ  هاـگ  چـیه  هک  تسا  نیا  حـیاصن  اـه و  هظعوم 
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نادب ار  ییالط  ياهتصرف  نیا  ردق  سپ  ددرگیمن  زاب  مایا ، نیا  هاگ  چیه  دش و  دهاوخ  يرپس  تعرـس  هب  هک  شزرا  اب  تسا  یمایا  یناوج ،
اذل دناشکیم  تاوهش  تاذل و  فرط  هب  ار  ناسنا  ًاتعیبط  ناسنا  شکرس  سفن  - 3 دوشن . فلت  هدوهیب  هک  نک  شالت  نآ  تعاس  ره  يارب  و 

. دش دهاوخ  هدیشک  یهابت  طوقس و  تیناویح و  ءهطرو  هب  مک  مک  دنکن ، تماقتسا  هزرابم و  كانرطخ  ياهششک  نیا  ربارب  رد  ناسنا  رگا 
؛ امن هبوت  یبوبر  هاگـشیپ  رد  هلـصافالب  يدش ، مه  یهانگ  بکترم  ًاتلفغ  هدرکن  يادـخ  رگا  وشم و  دـیما  ان  یبوبر  هاگرد  زا  هاگ  چـیه  - 4

رتبوبحم : " دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  هلآ )) هیلع و  هللا  یلص   )) مرکا لوسر  تسا و  نابرهم  فوئر و  رایسب  شناگدنب  هب  تبـسن  وا  هک  نادب 
يدونـشخ هاگ  چیه  - 5 ( 1" . ) دـهاوخب شزرمآ  وا  هاگـشیپ  زا  دوـش و  نامیـشپ  هاـنگزا  هک  تـسا  یناوـج  هبوـت  دـنوادخ ، دزن  زیچ  ره  زا 

راهطا همئا  ادخ و  هب  - 6 دید . یهاوخ  نآ  رد  ار  نابوخ  يدونـشخ  دشاب ، ادخ  ياضر  هک  اج  ره  هدم ، حیجرت  ادـخ  تیاضر  رب  ار  نارگید 
ار اروشاع  تراـیز  هبدـن و  لـسوت ، لـیمک ، ياـعد  نآرق ، تئارق  هتفه  لوط  رد  نک  یعـس  نکن و  شومارف  هاـگ  چـیه  ار  يزرو  قشع  )? ( 
. دنکیم رتکیدزن  ادخ  هب  ادخ و  دای  هب  ار  وت  شنانخس ، ندینـش  اب  وا و  ندید  اب  هک  تسا  یـسک  تسود ، نیرتهب  هک  نادب  - 7 ینکن . كرت 

سپ تسا  وت  ییابیز  تفارـش و  راختفا و  راـقو و  شزرا و  وت  باـجح  هک  ارچ  ار  تباـجح  ار  تباـجح  ص7 8 - ج5 ، هـمکحلا ، نازیم  . 1
تمایق يادرف  هکراذـگم  هعماج  هصرع  هب  اپ  راد  لدـم  كزان و  ياهـسابل  اب  ياراین و  نارگید  يارب  ار  دوخ  هاگ  چـیه  ظفح و  ار  تباـجح 
تمایق يادرف  دزیرب  یناشیپ  يور  هب  نامرحمان  يارب  ار  دوخ  ياـهوم  دـنکن و  ظـفح  ار  شباـجح  هک  یـسک  نادـب  یـشاب و  وگباوج  دـیاب 

زیگنا سوه  يا  هنوگ  هب  همـشرکو و  زان  اب  هدومرف : نآرق  هک  روطنامه  - 9 دومن . دهاوخ  نازیوآ  منهج  فقـس  هب  یناشیپ  اب  ار  وا  دنوادخ 
تشگنا هکدشابن  يروط  تا  هناخ  زا  نوریب  سابل  نک  یعس  - 10 درک . دنهاوخ  عمط  امش  هب  نالد  رامیب  هک  ارچ  وگم  نخـس  نامرحمان  اب 

ار شیگدنز  یناسنا  ره  - 11 ییامن . مهارف  نارگید  دوخ و  يارب  ار  راگدرورپ  بضغ  ینک و  بلج  دوخ  هب  ار  نارگید  هجوت  يوش و  اـمن 
شومارف ار  يزیر  همانرب  یـصاخ  فده  اب  تتاقوا  مامت  يارب  سپ  دیـسر ، دهاوخن  ییاج  هب  فده  نودـب  ناسنا  درب و  یم  شیپ  فدـه  اب 

ياهباتک هلمج  زا  دـیفم  ياـهباتک  هعلاـطم  باوخ  زا  لـبق  تعاـس  مین  اهبـش ، - 12 تداـبع و ... يارب  باوـخ ، يارب  لیـصحت ، يارب  نـکن ؛
ياه هسوسو  بیرف  هاگ  چیه  نکن و  ادیپ  یگتسبلد  مرحمان  هب  هاگچیه  - 13 نکن . شومارف  ار  نآرق  تئارق  یخیرات و  يداقتعا ، یقالخا ،

زا دعب  عونت  داجیا  یگتـسخ و  عفر  يارب  - 15 نکن . شومارف  ار  شزرو  حور ، طاشن  مسج و  يزاس  ملاـس  يارب  - 14 روخم . ار  شیناطیش 
اه هنیمز  نیا  رد  تیاهدادعتـسا  ییافوکـش  بجوم  ات  ربن  دای  زا  ار  یـشاقن و ... یحارط ، يزودـلگ ، یطاـیخ ، يزپشآ ، مه  یهاـگ  هعلاـطم 
اب هاگ  چیه  زادـنایم و  ریخأت  هب  تتادابع  زامن و  هاگ  چـیه  ینکن و  یمارتحا  یب  تردام  ردـپ و  هب  ناونع  چـیه  هب  هاگ و  چـیه  - 16 ددرگ .

قدـص و يور  زا  دراذـگب و  نید  ملاع  رد  مدـق  ًاـعقاو  یـسکرگا  - 17 دـشاب . یم  اه  نیمه  رد  ناسنا  لاـمک  هک  شاـبن  قـالخا  دـب  مدرم 
میلاعت رب  ار  دوخ  هناقداص  هتفرگن و  ینید  میلاـعت  رب  مدـقم  ار  دوخ  یـصخش  ءهقیلـس  تساوخ و  و  دوش ، يدـنوادخ  رماوا  میلـست  تقیقح 

یهاتوکدیراد نامیا  اهنآ  یتسود  تقادص و  هب  هک  يدارفا  اب  تروشم  زا  - 18 ( 1 .) دوشن تخبشوخ  تسا  لاحم  دنادرگ ، قبطنم  ینامسآ 
طاشن اب  ناوج و  دـینک ، يرود  داـیز  یگتـسخ  زا  - 19 دـنک . هبرجت  ًاصخـش  ار  زیچ  همه  هک  تسین  رودـقم  رفن  کـی  يارب  نوچ  دـینکن ،

ات دیرادب  تسود  لد  هت  زا  ار  یگدـنز  دـینک و  یگدـنز  زورما  يارب  دـینک و  شومارف  ار  هتـشذگ  - 20 دیربب . تذل  یگدـنز  زا  دـینامب و 
اهنآ تفرگ ، دای  اـه  هّچب  زا  ار  ندوب  تخبـشوخ  دـیاب  - 21 دینک . لمع  دیریگب و  میمـصت  دـینک  تداع  دزرو . قشع  امـش  هب  مه  یگدـنز 

فعض تّوق و  طاقن  هنافصنم ، هنانیب و  عقاو  روط  هب  مامت و  تقد  اب  - 22 دننک . یم  ساسحا  یمکزیچ  نتشاد  اب  ار  دوخ  یلصا  یتخبشوخ 
، اهدیدرت اه ، تداسح  - 23 دـیریگب . رظن  رد  ناتدوخ  دـلوم  ایوپ و  كرحت ، رپ  یگدـنز  يارب  ار  یلوقعم  فادـها  دیـسانش و  زاب  ارد  وخ 

راک نیا  دیراذگ . رانک  ار  دوخ  یطارفا  يداجـس . مظاکدمحم  دیـس  مشاب ، تخبـشوخ  مهاوخ  یم  ياه 1 . یهاوخدوخ  اـه و  يزوت  هنیک 
هک دیـشاب  راوگرزب  ردقنآ  دـیوشن ، نارگن  يزیچ  زا  هک  دیـشاب  لد  ایرد  ردـقنآ  - 24 دوـش . رود  امـش  زا  جـنر  درد و  هک  دوـش  یم  ببس 
هب . ) دیهدن ییامندوخ  ءهزاجا  یلکشم  چیه  هب  هک  دیشاب  یضار  ردقنآ  دیسرتن و  يزیچ  زا  هک  دیـشاب  دنمورین  ردقنآ  دیدرگن ، نیگمـشخ 

هراومه - 26 دیربب . راکب  ار  تفطالم  تمیالم و  تیاهن  ناتسود  زا  داقتنا  ماگنه  دیزیهرپب و  ینیچ  نخس  زا  - 25 دیشیدنیب .) تالمج  نیا 
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تروص نآ  رد  هک  دیـشاب  نئمطم  دیـشاب ، نانآ  راکددـم  راـی و  دـیراد ، نارگید  زا  يراـی  عقوت  هچنآ  زا  شیب  دـیهاوخب و  ار  نارگید  ریخ 
اهنآ یلو  دنیآرب  اهبنارگ  سانجا  دیرخ  ءهدـهع  زا  دـنناوت  یمن  هشیمه  ّقفوم  دارفا  دـیهاوخ 27 - نارگید  يروای  یتسود و  بلج  هب  ّقفوم 

-28 میـشاب . دنمتورث  میرادـن  زاین  ام  بیترت ، نیا  هب  دـنهد 0  یم  ماجنا  دـنیآرب  نآ  ءهدـهع  زا  دـنناوت  یم  هک  ار  ییاهراک  نیرتهب  هشیمه 
رگا دنا . هدرک  دیکأت  نآ  ظفح  بوخ و  تسود  نتشاد  دروم  رد  هتسویپ  ام  ناگرزب  دیشاب . هتشاد  یبوخ  ناتـسود  یگدنز ، رد  دینک  یعس 

رد دیاب  هک  یبوخ  تفص  نیلوا  میـشاب و  بوخ  نامدوخ  مینک  یعـس  دیاب  لوا  ءهجرد  رد  مینک  باختنا  دوخ  يارب  یبوخ  ناتـسود  میلیام 
هنوگنامه لوا  ءهجرد  رد  مینک  یعس  نیاربانب  تسادخ . ام  تسود  نیلوا  میـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  هشیمه  هک  تسا  نیا  مینکداجیا  نامدوخ 

بوخ ناتـسود  هک  مینادب  دیاب  مینک  یگدنز  هنوگنیا  رگا  دهاوخ . یم  ام  زا  یقیقح  تسود  نیا  هک  مینک  یگدنز  هنوگنامه  مینکراتفر و 
: دومرف تسیک !؟ ادخ  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  : " دندیسرپ هلآ )) هیلع و  هللا  یلص   )) ادخ لوسر  زا  دروآ 0 29 - میه  اوخ  تسد  هب  ار  يرایسب 
ار ادخ  ياهتذل  هکنیا  نودب  تسا . یتسیز  هداس  یتخبشوخ ، لماوع  زا  یکی  - 30 دسرب " . مدرم  هب  شعفن  نیریاس  زا  رتشیب  هک  یسک  نآ 
هک ارچ  تسا ، هدش  هتسب  وا  هب  دنبرازه  هک  یسک  لثم  دینکن ؛ ءایـشاریسا  ار  دوخ  دیـشکب . تسد  یگدنز  ياهراکزا  دینک و  مارح  دوخ  رب 

مرتحم و زیزع ، نارگید  دزن  ات  دیـشاب  رادافو  شیوخ  ياـهنامیپ  دـهع و  هب  - 31 دـیبای . تسد  شمارآ  هب  دـیناوت  یمن  تروص  نیا  ریغ  رد 
ییانثتسا ّتیقفوم  کی  ندروآ  تسد  هب  هناتسآ  رد  ار  دوخ  هشیمه  - 32 دیربب . هرهب  يرتشیب  هافر  شیاسآ و  زا  دوخ  دیشاب و  دامتعا  دروم 

اب - 33 دینک . یعـس  سپ  نآ "  بلط  رد  ندرک  تمه  : " تسا زیچ  کی  اهنت  تیقفوم  ندروآ  تسدب  زمر  هک  دـینکن  شومارف  یلو  دـینادب 
ماجنا داد ، ماجنا  دیاب  وا  بوخ  طیارش  هب  ندیسر  يارب  هک  ار  يراک  درب ، یم  رس  هب  بسانم  یطیارـش  رد  یـسکرگا  دینک . هزرابم  اهـسوه 

و تسا ؛ هدرک  بسک  ار  اهتّیقّفوم  نیا  هک  دراد  یتایـصوصخ  هچ  وا  دیبایرد  دینک  یعـس  دـیزرو ، تداسح  یـسک  هب  هکنیا  ياج  هب  دـیهد 
لقتـسم هدومن و  يرود  تداسح  زا  دینک . لیلحت  هیزجت و  ار  نآ  للع "   " تعاجـش اب  دـیا ، هدروخ  تسکـش  لحارم  نامه  لباقم  رد  رگا 

!؟ تسیچ مدرم  زا  یضعب  یگدنام  بقع  يراتفرگ و  نیرتگرزب  دینادیم  ایآ  دیشاب ، هتشادن  يرازگسایس  رّکـشت و  عّقوت  زگره  - 34 دیشاب .
يارب يا  همانرب  دـنا  هتـسناوتن  مه  زونه  یگدـنز  لاس  هاـجنپ  اـی  لـهچ  زا  سپ  یتح  هک  تسا  نیا  مدرم  رتشیب  یگدـنامرد  لـلع  نیرتگرزب 
ءهتفه هشاب  ادرف ، هشاب  اباب ، نک  شلِو  : " دنیوگب هشیمه  یکدوک  ناوا  نامه  زا  هک  دنا  هدرک  تداع  دـننک و  میظنت  دوخ  ءهنازور  یگدـنز 

. دش دیهاوخن  تخبشوخ  دینکن ، مارتحا  نیدلاو  هب  یلو  دییامن ، مهارف  ار  یگدنز  یتحار  لیاسو  مامت  رگا  دیشاب )!(  نئمطم  - 35" رگید .

. دنر دامتعا د ا  دوخ  هب  دنور  یم  هار  نینچ  هک  يدارفا  هدش  تباث  دیورب . هار  راوتسا  ياهماگو  شمارآ  تلاح  اب  هناردتقم  هتـشارفا و  - 36
طبض اهنآ  ءهلیسو  هب  دییوگیم  نارگید  هب  دوخ  دروم  رد  هک  هچنآ  دیشاب  هتشاد  رظن  رد  دینک . تبحـص  هدننک  مرگلد  تبثم و  نابز  اب  - 37

امش هب  تقفش  مّحرت و  رظن  اب  نایانشآ  ناتسود و  دیراذگن  تقو  چیه  - 39 تسا . یتخبشوخ "  ءهمزال   " نیدلاو هب  مارتحا  - 38 دوش . یم 
ییاه یتخس  - 40 تسا . رازیب  نوبز  نونجم و  صاخـشا  زا  دراد و  تسود  ار  ریلد  عاجـش و  دارفا  هشیمه   " یتخبـشوخ ، اریز ، دننک ، هاگن 

زا یـشخب  راب  ره  هلیـسونیدب  دزاس و  یم  وا  ناهانگ  ءهرافک  ار  اهنآ  لاـعتم  دـنوادخ  دـیآ ، یم  شیپ  ناـسنا  يارب  ییاـیند  یگدـنز  رد  هک 
یم هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   )) مرکا لوسر  یگدـنز . تالکـشم  ریاس  هودـنا و  ضارما ، دـننام  دـهد  یم  رارق  ترفغم  دروم  ار  وا  ياـهاطخ 

تسا نیا  مهم  دنکن . ناتدرسلد  کچوک  عناوم  هک  دیـشاب  بقارم  - 41 دنکیموحم " . ار  ناهانگ  ضرم ، َبُونُّذلا » وُحْمَی  ُمْقُّسلا  : » دـنیامرف
امش يارب  تسا و  رتهب  یلیخ  لئاسم  ءهمه  ِنتسناد  هب  رهاطظت  زا  مناد "  یمن   " هلمج نتفگ  - 42 دنتسه . عفر  لباق  عناوم  دینکن ، هابتشا  هک 

شجنـس ندرک و  رکف  هب  زور  هنابـش  رد  ار  ناتتقو  زا  یقیاقد  هک  دـیهدب  تداع  ار  ناـتدوخ  - 43 دروآ . یم  ناـغمرا  هب  ار  يرتشیب  مارتـحا 
هد نتخیر و  قرع  ندیشک و  تمحز  دصرد  دون  ینعی : غوبن  یتخبـشوخ و  - 44 دیهد . صاصتخا  نات  هدنیآ  ياه  همانرب  هتـشذگ و  لامعا 

نتفای تسد  لباق  امش  يارب  دشاب ، راوشد  نآ  هب  ندیسر  مهم و  مه  ردق  ره  فده  : " هکدینک نیقلت  ناتدوخ  هب  - 45 نتفرگ . ماهلا  دصرد 
هشیمه نم   " دییوگن دینکن ، هدافتـسا  رگید  یفنم  بسچرب  کی  زا  زگره  مدرک " و  هابتـشا   " دییوگب ناتدوخ  هب  یگداس  هب  - 46  " تسا .

اب یحور  دـیهاوخ  یم  رگا  - 47 تسا . نتخیگنارب  شا  هجیتن  هک  ارچ  نآ . رئاـظن  مرادـن " و  ار  يراـک  چـیه  ءهِضْرع   " اـی منکیم "  بارخ 
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طاشن قوذ و  اب  ار  يراکره  دننکیم ، شزرو  هک  يدارفا  دینک . شزرو  ًامتح  دیشاب ، هتـشاد  دنلب  تمه  راوتـسا و  ءهدارا  يوق ، ءهینب  طاشن ،
یگدـنز ثداوح  هیلک  ربارب  رد  اهنآ  تمواـقم  ثعاـب  ناـشیا  يوق  ءهینب  دنـسر ؛ یم  دوخ  ياهفدـه  هب  شـشوک  شـالت و  اـب  هدرک و  عرش 

ياپ زا  دیآ  یم  دراو  ناشندب  ءاضعا  زا  یکی  هب  هک  یبیسآ  كدنا  ءهطساو  هب  هکدوش  یم  ببس  اهنآ  ءهدیچیپ  مکحم و  تالضع  ددرگیم .
زگره ار  تسکـش  - 48 دـندرگ . اورماکو  قفوم  يراک  ره  رد  ات  دـننکیم  شـشوکردقنآ  شیوخ  ریذـپانرییغت  میمـصت  هدارا و  اـب  دـنتفین .

ابر نهآ  هک  دینکوزرآ  ار  تیقفوم  هناّدجم  ردقنآ  - 49 تسین . رید  ناتدوخ  هب  " رگید یتصرف   " نداد يارب  تقو  چیه  هکدینادب  دـیریذپن ،
نانچمه دینکدوعص و  تسا ، لئاح  تیقفوم  امش و  نیب  هک  یتالکـشم  هوکزا  دیناوت  یم  تلوهـس  هب  دیتسه  يوق  امـش  دیابر . یم  ار  نهآ 

، دیشاب هتشاد  وکین  ترشاعم  بوخ و  یناگدنز  هکنآ  يارب  - 50 دیـشاب . يوق  شیپ  زا  شیب  تیقفوم  بسک  يارب  دیزاتب و  فده  يوس  هب 
-51 دیشاب . هتـشاد  هنالیلذ  ریغ  عضاوت  هناّربکتم و  ریغ  راقو  نانآ ، اب  دروخرب  رد  دییامن ، دروخرب  هداشگ  يا  هرهچ  اب  نمـشد ، تسود و  اب 

زور کی  هتفه  رد  دینک  یعس  - 52 دیزیرگن . نآ  زا  دشاب ، دـنیاشوخان  ناتیارب  تسا  نکمم  تقیقح  هک  يدراوم  رد  دـیریذپب و  ار  قیاقح 
؛ دیزادرپب حیرفت  هب  دینک و  لیطعت  ار  زور  نآ  دـیا . هدرکراک  تخـس  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  يا  هلغـشم  رب  ياهزور  دـینک . تحارتسا  ار 
ار هلمج  نیا  ناـتراتفگ  رد  دـینک . نوریب  دوخ  نهذ  زا  ار  تسا "  نکمم  ریغ  - "53 دینکرادیب . ناتدوجو  مامت  رد  ار  ندوب  هدـنز  ساسحا 

سپ دـینک . هدافتـسا  تسا "  نکمم   " تمظع اـب  ءهملکزا  هشیمه  نآ  ياـج  هب  دـیهدن . رارق  ناتتفرـشیپ  مدـع  هناـهب  ار  نآ  دـیربن  راـک  هـب 
شمارآ و تناتم ، اب  هکدینیبب  ات  دینک  یسررب  بناوج  همه  زا  ار  نآ  دسر ، یم  رظن  هب  نکمم  ریغ  شماجنا  هک  دیراد  رظن  رد  ار  يراکرگا 

ینارگن عفر  هدـمع  ياـههار  زا  یکی  راگدـیرفآ ، يدونـشخ  تیاـضر و  هب  هّجوت  - 54 درکدـیهاوخ . ادـیپ  ار  نآ  ماجنا  هار  قیقد ، هعلاـطم 
تداهـش ماگنه  هب  هدننکدرُخ ، اسرف و  تقاط  ياهیتحاران  الب و  تبیـصم و  تاظحل  نیرت  تخـس  رد  مالـسلا )) هیلع   )) نیـسح ماما  تساه .

". دـنیب یم  ادـخ  نوچ  دـیآ  یم  دورف  نم  رب  هک  ییاه  تبیـصم  تسا  ناـسآ  : " دومرف تشاد -  تسد  يور  هک  دوخ - راوخ  ریـش  كدوک 
نورد ار  اه  تمعن  زا  یضعب  دنوادخ  زگره ! دنکیم ؟ اطعا  امش  هب  هدامآ  يابیز  ياه  هتسب  رد  ار  دوخ  ياهبنارگ  يایاده  دنوادخ  ایآ  - 55

-56 دـننک . تباث  تمعن  نآ  هب  یبایتسد  يارب  ار  دوخ  یگتـسیاش  لیاسم ، نآ  لح  اـب  وا  ناگدـنب  اـت  دـنکیم  اـطعا  تالکـشم  زا  يا  هتـسب 
دنـشوکیم دنراد و  ار  امـش  ندرک  تحاران  دصق  نَجهتـسُم  ياهناتـساد  اب  دـینکیم  ساسحا  دـیروخ و  یمرب  بدا  یب  دارفا  هب  هک  یماگنه 

 " ندرک لّمحت  نتـسشن و   " تداع اب  دیریگب و  هرانک  اهنآ  زا  هدرک و  كرت  ار  طیحم  ًاروف  دینک  یعـس  دننالوبقب ، امـش  هب  ار  دوخ  تارظن 
. دننک حالصا  امـش  اب  ار  ناشراتفر  هک  دیزومآ  یم  دارفا  نیا  هب  هکلب  دیا ، هتفرگ  تسد  رد  ار  دوخ  لرتنک  اهنت  هن  راک  نیا  اب  دینک . هزرابم 

موشءهرطاخ دننکیم . هدرزآ  هتسخ و  تخس  ار  نادجو  دنراذگیم و  یموش  راثآ  ناسنا  حور  رد  ناهانگ  هک  ارچ  دینک  يرود  هانگ  زا  - 57
دناود و یم  هشیر "   " هقطنم نآ  رد  دیلپ  ءهرطاخ  نیا  دوش . یمن  وحم  یناسآ  هب  تسا  هتفهن  ناسنا  هاگآدوخان  ریمض  قامعا  رد  هک  هانگ ،

یمنراـب هب  يا  هویم  یهاـبت  داـسف و  زج  دـنارتسگیم و  ناور  رب  ار  دوخ  موش  ءهیاـس  دریگ ؛ یمارف  ار  حور  ياـضف  شگرب  خاـش و  ًاجیردـت 
-58 در " . ذگیم ا  رثا  دوخ  بحاص  رد  تشوگرد ، دراک  نتفر  ورف  زا  رتعیرس  تشز ، راک  : " دندومرف مالـسلا )) هیلع   )) قداص ماما  دروآ .

نیا يارب  دنوش ، یم  نادرگرس  تسکش  ورملق  رد  هک  یناسک  بلغا  - 59 دینادب . دوخ  زا  رتاوقت  اب  ار  وا  دینکیم ، دروخرب  هک  یناسنا  ره  اب 
ایآ اما  دراد . تسود  ار  ناگدـننک  هبوت  تسا ، راّفغ  راّتـس و  ناـمحر ، دـنوادخ  هن "60 - : " دـنیوگب هراّما  سفن  هب  دنتـسین  رداـق  هک  تسا 

هدنز زا  هظحل  کی  هک  یناسنا  منکیم . هبوت  ًادعب  دیوگب  دزادنایب و  ریخأت  هب  ار  هبوت  هکدـسر  یم  ارف  شگرم  تقو  هچ  هک  دـناد  یم  ناسنا 
یمن دباوخ  یم  بش  یتقو  ای  ریخ  ای  ددرگیم  رب  هدـنز  لزنم  هب  تشگرب  ات  دـناد  یمن  دور  یم  نوریب  هناخ  زا  یتقو  تسین  ربخ  اب  شندـنام 

رید ات  یمارگ  نارتخد  دزادنا . یم  ریخأت  هب  ار  هبوت  دنکیم و  ادیپ  هانگرب  تأرج  هنوگچ  سپ  ریخ ، ای  دوش  یم  رادیب  باوخ  زا  حبـص  دـناد 
ماجنا هب  دینک  عورـش  زورما  نیمه  زا  دیا  هدومن  كرت  ار  تابجاو  لاح  هب  ات  رگا  دـییامن ، هبوت  وا  هاگرد  هب  دـیریگب و  سنا  ادـخ  اب  هدـشن 

یناگدنز وگتسار  يارب  - 61 دـییامن . ینارون  ار  ناتدوخ  وا  رون  اب  تسا و  میحر  نامحر و  دـنوادخ  تامرحم ، كرت  تابجاو و  نآ  نداد 
تیدـبا ياهب  هب  دوش  هدـیرخ  گرم  تمیق  هب  رگا  یتسار "  . " داشان تسا و  نیگنـس  زیچ  همه  وگغورد  يارب  یلو  باداـش ، تسا و  مّرخ 
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هب دوز  منهذ  تاظوفحم  دوب و  بوخ  ما  هظفاح  ًالبق  نم  : " تفگ هلآ )) هیلع و  هللا  یلص   )) مرکا ربمایپ  هب  یصخش  - 62 تسا . هدش  هدیرخ 
يا هتـشاد  تداع  دیاش  : " دندومرف هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   )) ربمایپ  " تسا . هدش  مَضراع  نایـسن  یـشومارف و  نونکا  یلو  دمآ  یم  مرطاخ 
زور همین  تحارتسا  : " دندومرف هب ا و  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   )) ربمایپ  " يرآ . : " تفگ  " يا . هدومن  شکرت  ینک و  تحارتسا  رهظ  ماگنه 

، هن ای  دیناوت  یم  هک  دیا  هدرکن  ناحتما  هک  امـش  مناوت "  یمن   " دییوگن زگره  دـهاوخ 63 - تسخن  نوچمه  تا  هطفاح  هک  نکن  كرت  ار 
". درک مه  اوخن  زورما  متش ، اد  زورید  هک  ار  یتاهابتـشا  : " دییوگب دوخ  هب  حبـص  زور  ره  - 64 دینز !؟ یم  فرح  نتـسناوتن  زا  روطچ  سپ 
- نارهاوخ هیملع  هزوح  یتفـش . درفنم  بنیز  مالـسلاو  میزیخرب ! ددم "و  یلع  ای   " مییوگب دـنلب  میراذـگب و  نامیاهوناز  رب  ار  اهتـسد  - 65
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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 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
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لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 

: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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