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باتک تاصخشم 

یئاباباقآ يدهم  هدنسیون : 
ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  رشان : 

راتفگشیپ

یلاعت همسب 
مهم هلئسم  کی  همان و  کی 

دنک ؟ یمن  بوطرم  ارم  ناگژم  یکشا  هرطق  اما  منک ، هیرگ  نوخ  مهاوخ  یم  »
زغم رگم  یماجرف ؟ ان  یتخب و  دب  مادـک  هب  زیچ ؟ هچ  هب  اما  مشیدـنیب  مهاوخ  یم  دزیخ ، یمن  رب  هنیـس  زا  مه  هآ  اما  مشک  دایرف  مهاوخ  یم 

متـسه و هچنآ  زا  كان  میب  كانـساره و  نادرگرـس ، نالیو و  اهنت ، هراـچیب و  دـنام ، یم  اـج  رب  تاـمیالمان  نیا  ربارب  رد  مه  يدنمـشیدنا 
. نیگنن هدولآ و  طیحم  نیا  زا  و  زیچ ، همه  سک و  همه  زا  رفنتم  دوب ، مهاوخ 

عامتجا هرهچ ي  هدننز و  ياهگنر  یگدـنز و  تامیالمان  مدـنارذگ ، یئاهنت  هب  ار  مرمع  مایا  نیرتساسح  زا  مامت  لاس   10 متسه ، هلاس   21
عقوم نآ  مدش ، انشآ  یـسنج  موش  تداع  کی  هب  هدارا  یب  یباتک  هعلاطم  ماگنه  هک  لبق  لاس  دنچ  دش . هچ  مدیمهفن  دهد … یم  جنر  ارم 

رد هک  ینارتخد  ناـنز و  هنهرب ي(1 ) ياهمادـنا  تسا ؟ یکانرطخ  ساسح و  نارود  هچ  یناوج  هک  دادـن  رکذـت  نم  هب  یـسک  تشذـگ و 
ان لمع  نیا  هب  متـسه و  یمـسج  ضیرم  نونکا  مدرک و  تداع  نم  یلب  دندز . یم  نماد  نم  ینورد  ناجیه  هب  دنتخوس  یم  توهـش  شتآ 

یمن هشیدـنا  رد  هک  متحاراـن  ردـق  نآ  مراذـگ . یم  اـپ  نونج  هلحرم ي  هب  مراد  تسا ، هدـش  راـمیب  زین  محور  ملوغـشم و  ءانمتـسا  راـجنه 
ناناوج زا  يرایسب  هک  مناد  یم  دسر  یم  امش  شوگ  هب  هک  تسین  نم  زا  اه  هثاغتسا  اه و  هلان  نیا  دیـشخبب ، همان  نداد  لوط  زا  ارم  دجنگ .
هزاجا اـما  ما . هدز  تسد  یـشک  دوخ  هب  هبترم  ود  هک  دوب  یگلاـس  یلا 17  نینـس 16 رد  یناوج  نارود  دنامن  هتفگ  ان  دـنا . هراچیب  نم  لثم 
تارطق نم  زا  هدارا  یب  ترذعم  لامک  اب  هک  تسا  یهاتوک  تدم  ما و  هدـش  فیعـض  یلیخ  نونکا  دـنهد . یمن  اه  هراچیب  ام  هب  مه  ندرم 

دوب نیا  . دـشاب يدوبان  شیوس  کی  دـیاش  مور  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  يزاـب  گرم  ناـفوط  ناـیم  رد  نونکا  ددرگ ، ¬ یم عفد  ینم 
. ناوج لسن  تاراشتنا  هب  نآ  تبقاع  ءانمتسا و  فیثک  لمع  هب  داتعم  ناناوج  زا  یکی  هک  دهشم  زا  يا  همان 

( 2 .) دیدرگ نایب  امش  يارب  هک  هدولآ  عامتجا  نیا  رابهودنا  ياه  هنحص  زا  یکی  دوب و  زیگنا  مغ  دولآ و  درد  يا  همان  کی  نیا 
ناکشزپ هابتشا  مهم و  هلئسم 

هعلاطم هراب  نیا  رد  اهلاس  هک  یناصصختم  ربارب  رد  ناکـشزپ ،  زا  يا  هدع  هک  تسا  نیا  ساسح  هلئـسم  نیا  رد  گرزب  تاهابتـشا  زا  یکی 
شزیمآ اب  لمع  نیا  دنیوگ  ¬ یم یهاگ  هک : دـننک  یم  راهظا  نینچ  دـنا  هتـشون  دوخ  ياهباتک  رد  ار  تشز  تداع  نیا  موش  راثآ  هدومن و 

رد ناناوج  زا  يا  هدع  طوقس  ببـس  هلئـسم ، بناوج  مامت  رد  هعلاطم  نودب  ياهرظن  راهظا  نیمه  هنافـساتم  درادن ؟ توافت  نادنچ  یـسنج 
هلئـسم نیا  رد  یـساسا  هتکن  کی  زا  نایاقآ  نیا  دـنهد ، ¬ یم نینچ  دراو  علطم و  ناکـشزپ  ار  نیا  خـساپ  تسا . هدـش  موش  تداع  نیا  ماد 

دـیدش و دایتعا  تسا ، روآ  دایتعا  لمع ، نیا  ناـیالتبم » زا  يرایـسب  حیرـص  فارتعا   » و ناوارف » تادـهاشم   » تداهـش هب  هک ، دـنراد  تلفغ 
هدام ي نالف  لامعتـسا  هبترم  کـی  تسا  نکمم  تسین . رادرب  تسد  مه  یناـسآ  نیا  هب  دـناشک و  یم  دوخ  لاـبند  هب  ار  دارفا  هک  راـبگرم 

نآ رد  تسا  نکمم  ناسنا  زیچ  همه  هک  يدایتعا  تسا ،  شیپ  رد  دایتعا  رطخ  تشاد  هّجوت  دیاب  یلو  دـشاب ، هتـشادن  يدایز  ررـض  ردـخم 
. دوش نفد 
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احیرص ار  موش  لمع  نیا  ندوب  روآ  دایتعا  عوضوم  دنا  هتـشون  هنیمز  نیا  رد  هک  یئاهباتک  رد  نف  نیا  ناصـصختم  دش ، هتفگ  هک  روطنامه 
( 3 (.) دینک تقد  . ) دنا هتشاد  رذح  رب  نآ  زا  ار  ناناوج  هدش و  روآ  دای 

یمن یلئاسو  تقیقح  رد  ینعی  تسا ، هداس  رایسب  لمع  نیا  هب  ندش  هدولآ  هک  تسا  نیا  درک  هفاضا  عوضوم  نیا  هب  دیاب  هک  يرگید  هتکن 
هزیرغ نایغط   » نارود رد  نوچ  هناتخب  دب  تسین و  نآ  رد  مه  یلرتنک  تسه و  نآ  ناکما  لاح  همه  رد  یطئارـش و  هنوگ  ره  رد  دـهاوخ و 

رد دیآ ، رد  راد  هشیر  تداع  کی  تروص  هب  تسا  نکمم  دوز  یلیخ  دیآ  یم  ناناوج  غارس  هب  ات 20  ياهلاس 16  نایم  اصوصخم  یسنج »
. دننک یم  ادیپ  ار  یناکما  نینچ  صاخ  طیارش  رد  دنرگیدکی  رسمه  هک  يدرم  نز و  تسین و  هداس  نینچ  زگره  یسنج  شزیمآ  هک  یلاح 
، دنا هدومنن  هلئسم  نیا  صاخ  لاوحا  عاضوا و  ریاس  نآ و  هب  دایتعا  هلئـسم  هب  هجوت  امتح  دنا ، هتفرگ  مک  تسد  ار  نآ  ياهنایز  هک  یناسک 

جلف قلطم و  یناوتان  نونج و  گرم و  دح  رس  ات  هدولآ  ناناوج  زا  يرایسب  هک  درک  راکنا  ار  یـسح  تقیقح  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  هن  رگ  و 
یناسک دنرایسب ، هتسد  نیا  نایم  رد  اقافتا  دش !؟ رکنم  ناوت  یم  ار  یسح  تادهاشم  رگم  دنور ،  یم  شیپ  دوخ  زیچ  همه  نداد  تسد  زا  و 

اجنیا رد  مه  نیقلت  هلئـسم  نیاربانب  میتشادـن  یهاگآ  نآ  ياهررـض  زا  میدوبن و  انـشآ  مه  موش  تداع  نیا  نایز  هب  زگره  دـنیوگ : یم  هک 
(4 .) تسا یفتنم 

لوا لصف 

ءانمتسا هچخیرات ي 

ءانمتسا رابتکن  لمع  هچخیرات 
نارتخد رد  ءاهـشتسا  لمع  نارـسپ و  رد  ءانمتـسا  فیثک  لمع  تسا  موسرم  ناناوج  زا  یـضعب  نیب  هک  كانرطخ  تشز و  تاداـع  زا  یکی 

هملک لباقم  رد  مدرب  راک  هب  هک  یئاضرا  دوخ  هملک ي  تسا . تسد  اب  یئاضرا  دوخ  يارب  یـسنج  کیرحت  عون  کـی  دوخ  هک  دـشاب  یم 
ای مزینانوا »  » تسا جـیار  دوش و  یم  هتفگ  الومعم  هک  نآ  یبط  یللملا و  نیب  مان  دوش . یم  هدرب  راک  هب  یـسراف  نابز  رد  هک  تسیرگید  ي 

تسا . هدمآ  نانوا »  » مان هب  تاروت  رد  هک  هدش  قتشم  یمان  زا  هملک  نیا  هدش و  هتشون  یبط  ياهباتک  رد  هک  تسا  مسینانوا » »
ینادـنزرف تردارب  يارب  هکنیا  اـت  ریگب ، تدوخ  يارب  يرـسمه  هب  ار  وا  نز  وت  هدرم ، تردارب  نوچ  تفگ : ناـنوا »  » دوخ رـسپ  هب  ادوـهی » »

تـسناد یم  هکنیا  يارب  ، دـیازب دـنزرف  يو  زا  نز ، نآ  هک  تساوخ  یمن  دوبن و  دوخ  ردارب  نز  نتفرگ  هب  لـیام  ناـنوا ، یلو  دـیایب ، دوجوب 
ار نانوا  ادوهی ، هکنیا  زا  دعب  و  دـش ، دـنهاوخ  بوسحم  وا  ردارب  نادـنزرف  هتفگ ، شردـپ  هک  يروط  هب  دـیایب  دوجوب  نآ  زا  هک  ینادـنزرف 
نآ هکنیا  اـت  تخیر ، یم  نیمز  رب  ار  دوخ  هفطن  تفر  یم  نز  نآ  دزن  ناـنوا  هک  هعفد  ره  دریگب ، ار  دوخ  یفوتم  ردارب  نز  هک  درک ،  راداو 

. دیناسر تکاله  هب  ار  وا  دنوادخ  درک و  یضاران  ار  دنوادخ  نانوا  لمع  دوشن و  رادراب  وا  زا  نز 
یم هدناوخ  ناناوجون  صوصخ  هب  نادرم  يارب  نایبرم  نویناحور و  هلیـسوب  شیادیپ  رفـس  زا  هدش ، هتـشون  تاروت  رد  هیآ  نیا  هک  یتقو  زا 

هک تسا  نیا  تیعقاو  دناسر . - یم تکاله  هب  ار  امـش  دنوادخ  دینک  ءانمتـسا  هب  تردابم  رگا  دنتفگ : یم  دندیناسرت و  یم  ار  نانآ  دـش و 
هفطن هدش ، هتشون  تاروت  رد  هک  دوخ  لمع  اب  لبق  لاس  رازه  رد  تفگ : ناوت  یم  هکلب  درک و  یمن  ءانمتـسا  هب  تردابم  ادوهی  رـسپ  نانوا ،

ار ءانمتـسا  نایبرم ، ءایلوا و  هک  تساهنرق  تشاذگ . یم  ءارجا  هب  عقوم  هب  ار  دیلاوم  ندرک  دودـحم  همانرب ي  تخیر ، یم  نیمز  هب  ار  دوخ 
(5 .) دراد رایسب  تادیکات  دروم  نیا  رد  مالسا  نیبم  نید  اصوصخم  دنناد ، یم  هریبک  یصاعم  زا  یکی 

ندش التبم  ياه  هنیمز 
مهد حرـش  نآ  يارب  میهاوخب  رگا  تسا ،  هدش  هدروآ  ریز  رد  نازیزع  امـش  يارب  ار ،  لمع  نیا  هب  ندـش  التبم  ياه  هنیمز  راو  رتیت  روط  هب 

، لمجم نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت  دوش ، یم  ذغاک  نم  يونثم 70 

 ( همدقم نودب  جاودزا  نآ ، زا  يریگشیپ  ياههار  ءانمتسا و   ) یلدب www.Ghaemiyeh.comیئوجماک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 27زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


: زا دنترابع  هک  طیحم ، ياه  یگدولآ  دنزرف 3 - هب  ردام  ردپ و  هّجوت  مدع  ندیزرو 2 - رهم  رد  يور  هدایز  - 1
رپوس  سکس و  تالجم  سکس ج : لذتبم و  ياهسکع  بندیشوپ : نابسچ  گنت و  ياهسابل  فلا :

. باجح یب  نارتخد  نانز و  تیعضو  زیگنا و : توهش  ياه  یقیسوم  د :
ینارچ و …  مشچ  دسافم 5 - جیورت  رد  تاعوبطم  شقن  - 4

دینک تواضق  ناتدوخ 
اه و…  نلکدا  زا  تسا و  هدرک  شیارآ  ار  دوخ  عضو  نیرتدـب  اب  هک  یلاح  رد  دـیآ  یم  نوریب  هناخ  زا  ینز  اـی  ناوج و  رتخد  کـی  یتقو 
؟ دهد یم  تسد  وا  هب  یلاح  هچ  دوش  یم  وربور  يا  هنحـص  نینچ  اب  ناوج  کی  یتقو  دشوپ و …  یم  یلذـتبم  ياهـسابل  هدرک و  هدافتـسا 

؟ دیهدب باوج  دوخ 

مود لصف 

ءانمتسا عویش 

قوف عویش  هریبک  هانگ  زوس ،  نامناخ  ضرم  نیا  عومسم ، رارق  هب  ناناوج ، درجت  جاودزا و  باسح  دح و  یب  تالکشم  هطـساوب  هنافـساتم 
ياهتبوقع زا  رظن  فرـص  دزاس ، یم  التبم  يرامیب  ماـسقا  عاونا و  هب  ار  زیزع  ناـناوج  زا  يرایـسب  هتـسنادان  اـی  هتـسناد  هدرک و  ادـیپ  هداـعلا 

هبترم ي رد  نینچ  مه  دنـشاب و  دوخ  ناناوج  بظاوم  دنزاس و  هاگآ  ار  دوخ  نادنزرف  هک  تساهردام  اهردـپ و  هفیظو ي  دراد  هک  يورخا 
ربـخ اـب  ـالب  نیا  یمـسج  یحور و  میخو  بقاوـع  هب  ار  ناـناوج  هک  تسا  تشادـهب  ینید و  تاـمیلعت  ناراـگزومآ  ناریبد و  هـفیظو  مود ،

. دنزاس
ءانمتسا یحور  یمسج و  تارضم  فلا : 

، دوش یم  بلس  نانآ  زا  یتسرد  تماهش و  دنیآ ، یم  راب  لاح  یب  نونج و  دنک ، یم  راچد  یناوهـش  ياوق  فعـض  هب  ار  نایالتبم  لمع  نیا 
نیداتعم هک  دنوش  یم  یمسج  یحور و  ياوق  فعض  راچد  نانچ  قلج ، هب  ندش  التبم  رد  یناوج  ناوفنع  رد  هک  دنتسه  یصاخشا  اسب  هچ 
یکیدزن طباور  ظاحل  زا  قلج ، ای  ءانمتسا  ینعی  یـسنج  یعیبط  ریغ  لمع  دنیآ . یم  باسح  هب  يرن  ریـش  نانآ  لباقم  رد  هریـش  كایرت و  هب 

زین ار  هعماس  سح  هدرک و  فیعـض  ار  مشچ  دید  هک  انعم  نیدب  دراذگ . یم  رثا  شوگ  مشچ و  رد  لوا  هجرد  رد  دراد  هناگ  جـنپ  ياوق  هب 
یسگم ًابلاغ  دنـشاب ، یم  فیعـض  ینامـسج  ظاحل  زا  هک  یئاهنآ  اصوصخم  قلج  هب  نایالتبم  دزادنا . یم  راک  زا  یهجوت  لباق  هزادنا ي  ات 
بیـسآ زا  دـنناوت  یمن  زاب  دـندنب  یم  ار  دوخ  ياهمـشچ  یتقو  یتح  دـنک و  یم  تحاران  ار  اـهنآ  تدـش  هب  هک  دـننیب  یم  دوخ  مشچ  ولج 

هب دنوش و  یم  هجیگ  رـس  راچد  هتفر و  یهایـس  ناشمـشچ  دنک  یم  ادیپ  همادا  هقیقد  دـنچ  راب  ره  لمع  نیا  نوچ  دنـشاب و  ناما  رد  سگم 
رب هوالع  تسا . هدننک  تحاران  رایـسب  هک  دننک  یم  ساسحا  دوخ  شوگ  رد  يراجنه  ان  يادص  موادم  روط  هب  نینچ  مه  دـنتفا ، یم  نیمز 
زا هدایز  یتسـس  فعـض ، يرغال ، هظفاح ، ياوق  ناصقن  گنر ، یگدـیرپ  نوخ ، ندـش  مک  یناحور ، ینامـسج و  ياوق  نتفر  لیلحت  اـهنیا 

دهاوخ قلج  هب  نایالتبم  ناـبیرگ  هک  تسا  یئاـهیرامیب  زا  رگید  تفآ  نارازه  و  رـس ، نارود  تینابـصع ، یقلخ ، جـک  یئاهتـشا ، یب  دـح ،
ءالتبا مدع  لاح  ره  هب  یلو  دنوش  راچد  اهیرامیب  نیا  هب  رترید  يردق  تسا  نکمم  دنتسه  يوق  ینامسج  ظاحل  زا  هک  یئاهنآ  هتبلا  تفرگ .

. دنوش راتفرگ  یبئاصم  نینچ  هب  دیاب  همه  هاوخ  ان  هاوخ  تسا و  تالاحم  زا  اهنآ  هب 
دنرب یم  یپ  دوخ  لمع  هب  یتقو  اذـل  ددرگ و  یم  لتخم  یلک  هب  نانآ  هدارا  هوق ي  هک  تسا  نیا  یکی  قلج  هب  ناـیالتبم  ياـه  یتخبدـب  زا 

یم هدوسرف  ار  ناسنا  ياوق  زین  یحور  ظاحل  زا  ءانمتـسا  میئوگ  یم  هکنیا  سپ  دنیامن ، مادقا  نآ  ندرک  كرت  هب  هک  دـنرادن  هدارا  ردـقنآ 
یلخاد هحشرتم  ددغ  ینعی  دنک ، یم  هدوسرف  ار  صخش  زین  یـسنج  ظاحل  زا  یمـسج  راضم  رب  هوالع  ءانمتـسا  لمع  تسین ، تلع  یب  دنک 
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يدوخن تروص  هب  هدش و  کچوک  هتفر  هتفر  قلج  رثا  رب  هک  تسا  ینم  هدـنزاس ي  هدـغ ي  ددـغ ، نیا  هلمج ي  زا  دزادـنا ، یم  راک  زا  ار 
صخـش تسین ، یناگدـنز  بآ  ینعی  هایحلا ) ءام   ) اهبرع لوق  هب  ای  ینم و  نتخاـس  تیلعاـف و  هب  رداـق  تروص  نآ  رد  نوچ  دـیآ و  یم  رد 

تعرس دننام  يرگید  تروص  هب  عطق  روط  هب  داتفین ، يدرم  زا  تروص  نیا  هب  رگا  ددرگ و  یم  مورحم  یسنج  ذئاذل  زا  هشیمه  يارب  التبم 
هدینـش ای  هدید  اسب  هچ  دش . دـهاوخ  التبم  یـسنج  یناوتان  هب  اهنیا  لاثما  ماود و  یب  ظوعن  ظوعن ، مدـع  ینم ، نالیـس  لازنا ، يدـنک  لازنا ،

. تسا هدش  جراخ  اهنآ  زا  نوخ  راردا  ياجب  هک  دنا  هدیدرگ  یتلاح  نانچ  راچد  یتدم  كدنا  رد  قلج ، هب  داتعم  ناناوج  هک  هدش 
نودب اریز  تساهنآ .  راظتنا  رد  گرم  رطخ  دنـشاب ، یناوج  نینـس  رد  ول  دـنوش و  یم  راچد  تلاح  نیا  هب  هک  یـصاخشا  هک  تسناد  دـیاب 

، نتفر هار  نیح  رد  هک  دوش  یم  ثعاب  رما  نیمه  ددرگ و  یم  عفد  اهنآ  زا  ینم  عاطقنا  ـالب  دـنربب  یتذـل  هکنیا  نودـب  یناوهـش و  ساـسحا 
( 6 .) دنورب شوه  زا  دنروخب و  نیمز  هب  اتعفد 

ءانمتسا ياهنایز  رگید  ب :
لـبنت و هدروخ ، رـس  هینبلا ، فیعـض  يدارفا  هب  لیدـبت  جـیردتب  هلـصاح ، یمـسج  یحور و  ضراوع  رثا  رب  تشز  تداـع  نیا  هب  ناـیالتبم 

یم رس  هب  یگدرسفا  بارطضا و  یعون  رد  هدوب و  نیبدب  زین  نارگید  هب  تبسن  دندرگ و  یم  یناور  ياهسلپمک  اه و  هدقع  راچد  سویام و 
: درب مان  ریز  حرش  هب  ناوت  یم  راصتخا  روط  هب  ار  تاّرضم  نیا  تسا  رایسب  ءانمتسا  تارضم  نیاربانب  دنرب .

ار سر  دوز  غولب  دوش و  یم  اهنآ  بسانتم  ان  يراکرپ  ببس  هک  یسنج  ددغ  یطارفا  کیرحت  هجیتن ، رد  سومالاتوپیه و  دایز  کیرحت  - 1
. دراد لابندب 

. دماجنا یم  سردوز  يریپ  هب  هرخالاب  دناشک و  یم  یمومع  فعض  هب  ار  یحور  یمسج و  ياوق  ررکم ، هیلخت  شهاک و  -2
ياه هیلخت  دوش ، یم  نوخ  نایرج  یبسن  شهاک  راچد  رگید  ساسح  زکارم  زغم و  یلـسانت ، ياضعا  رد  نوخ  ناـیرج  شیازفا  تلع  هب  - 3

. ددرگ یم  یحور  ضراوع  یمومع و  فعض  بجوم  تدم ، زارد  رد  یحور  ياضرا  مدع  یبصع و  ررکم 
. هدارا شهاک  هظفاح و  فعض  لالتخا و  يرکف و  دوکر  - 4

. یلصفم ياه  یتحاران  ناوختسا و  فعض  یئاهتشا ، یب  یئانیب و  ندش  فیعض  - 5
یم رجنم  ندـب  ياضعا  زا  یـضعب  جـلف  هب  هاگ  تسد و  شزرل  فعـض و  هب  هضراع  نیا  یجازم ، صاخ  طئارـش  ینالوط و  لـحارم  رد  - 6

. دوش یم  ندب  ياضعا  مامت  جلف  ببس  هک  تسا  نکمم  یتح  دوش و 
. سردوز لازنا  یسنج و  فعض  - 7

تروص یعیبط  روط  هب  یئوشانز  روما  ابلاغ  زین  جاودزا  زا  دـعب  هلـصاح  ياه  لـالتخا  یعیبط و  ریغ  صقاـن و  ياـضرا  عون  نیا  تلع  هب  - 8
رد تسکـش  هدز و  همطل  كرتشم  یگدنز  هب  هک  دیآ  یم  شیپ  رهوش  نز و  نیب  طباور  رد  تهج  نیا  زا  رگید  یئاهیراتفرگ  دریگ و  یمن 

. تسا نآ  ضراوع  زا  یکی  یئوشانز 
رد هک  تسا  نآ  رگید  یحور  ضراوـع  زا  یناور  ترودـک  مغ و  یتاـیح ، مهم  لـئاسم  هـب  تبـسن  یتواـفت  یب  ساـی ، يریگ ، هشوـگ  - 9

. دوش یم  هدید  یبلط  رازآ  هب  یتح  دیدش  لحارم 
. یلسانت تلآ  موادم  یعونصم و  کیرحت  رثا  رب  هژیوب  ینوخ  مک  شیادیپ  -10

. هفطن لاناک  مروت  - 11
. راردا لاناک  بقع  ینایاپ و  تمسق  مروت  - 12

. دور یم  تسد  زا  راردا  ای  ینم  يرادهگن  تردق  هک  يا  هنوگ  هب  یلسانت  تالضع  ندش  لش  - 13
. اهشوگ ندیشک  توس  هجیگ ، رس  درد و  رس  شیادیپ  - 14

. باصعا هاگتسد  یگدوسرف  یکتسخ و  - 15
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( 7 .) نارگید اب  دروخرب  نیرتکچوک  رد  تیساسح  یجنر و  دوز  - 16
ءانمتسا میخو  راثآ  ج :

حرش نیا  هب  ار  ناکشزپ  زا  یعمج  تادهاشم  هتـشون  ءانمتـسا  نیگنن  تداع  ياهنایز  هرابرد ي  هک  دوخ  باتک  رد  فورعم  يابطا  زا  یکی 
: دنک یم  لقن 

هداد همادا  ارنآ  یگلاس  هس  تسیب و  نس  ات  دوب و  هدش  موش  دایتعا  نیا  راتفرگ  یگلاس  هدزناپ  زا  هک  مدید  ار  یناوج  دـیوگ : یم  نامفوه » »
یم درد  شرس  هتفر  یهایس  شیاهمشچ  دناوخب  ار  یباتک  تساوخ  یم  هک  یماگنه  هک  دیدرگ  ینامسج  ياوق  فعض  راچد  نانچ  وا  دوب .

یلومعم دح  زا  شیب  وا  مشچ  ياه  هقدح  دوب ، هدش  هجیگرس  راچد  تسم  دارفا  دننام  دوب ، هداد  تسد  وا  هب  ماس  رـس  هیبش  یتلاح  تفرگ ،
مومع دـنک : یم  تباـث  نوس » نیچوه   » رتـکد تادـهاشم  درک  یم  ساـسحا  يدـیدش  درد  دوخ  ياهمـشچ  رعق  رد  هدـش و  زاـب  هداـشگ و 
(8 (.) دینک تقد  .) دریگ یم  همشچرس  نآ  زا  همیشم  يرکف و  ياه  یتحاران  ءانمتسا و  راثآ  زا  یلسانت  هاگتسد  هب  طوبرم  ياه  یتحاران 

: دنک یم  هفاضا  روبزم  هدنسیون 
زا ار  دوخ  یلـصا  گنر  تروص  ددرگ ، یم  لـئاز  اـه  مشچ  تیفافـش  توق و  هک  تسا  نیا  عینـش  راـک  نیا  هب  تداـع  نیا  هجیتن  نیتسخن  »

يامیـس رد  یگتفرگ  تلاح  هدـشن و  هدـید  یلوا  تواکذ  شوه و  راک  نیا  هب  نایالتبم  ياـههاگن  رد  دوش ، یم  هدرمژپ  دـهد و  یم  تسد 
هدهاشم فلتخم  ياضعا  رد  یلبنت  یتسـس و  نآ  زا  دعب  دوش . یم  هطاحا  یگنر  دوبک  ياه  هقلح  هب  اهنآ  ياهمـشچ  ددرگ ، یم  رهاظ  اهنآ 

مغ تداسح ، حیضوت ، لباق  ریغ  روط  هب  جازم  قالخا و  رییغت  سفن ، یگنت  مضه ، ندش  لکـشم  ءاهتـشا ، یبارخ  هطفاح ، ناصقن  دوش . یم 
. تسا یسنج  فارحنا  نیا  هب  يالتبا  موش  جیاتن  زا  یئاهنت  يریگ و  هشوگ  رکف  ایلوخیلام ، ترودک ، و 

: دنک یم  هفاضا  دوخ  باتکرگید  ياج  رد  بیبط  نیا 
یتسـس و درد ، رمک  اهـشوگ ، يادص  رـس ، نارود  ثعاب  ددرگ و  یم  یحور  یمـسج و  ياوق  ندـش  عیاض  ینوخ و  مک  بجوم  لمع  نیا 

ساوح اب  هک  یکیدزن  هطبار  رثا  رب  دوش و  یم  ندـب  رد  یلک  رادـتقا  مدـع  هصالخ  سفن و  یتخـس  هظفاح و  ندـش  مک  يرغال و  فعض و 
«. دراذگ یم  رثا  شوگ  مشچ و  رد  اصوصخم  دراد  هناگ  جنپ 

روبزم کـشزپ  هک  يروط  هب  دـنک و  یم  مک  اـهیرامیب  ربارب  رد  ار  ندـب  تمواـقم  يورین  اـصوصخم  یـسنج  موـش  فارحنا  نیا  هب  تداـع 
یمن یناسآ  هب  میخو  ياهیرامیب  زا  یکی  هب  يراتفرگ  ضحم  هب  دنتـسه و  التبم  مومذـم  تداع  نیا  هب  هک  یـصاخشا  : » دـیامن یم  حیرـصت 

(9 «.) دنهد تاجن  گرم  لاگنچ  زا  ار  دوخ  نابیرگ  دنناوت 
ءانمتسا ءوس  ضراوع  د :

: میزادرپ یم  نآ  هنومن ي  دنچ  هب  هک  تسا  رامش  یب  دراد  هداوناخ  نادنزرف  يارب  ءاهشتسا  ءانمتسا و  لمع  هک  یئوس  تاضراوع 
، یلاح یب  یئورمک ، یلبنت ، یتسـس و  مشچ ، رون  ندـش  مک  ینوخ ، مک  يرغال ، یعون  باصعا ، فعـص  یگدـیرپ ، گـنر  همـضاه ، ءوس 
اب يراگزاس  اـن  یئاهتـشا ، مک  جازم و  فعـض  یئاـهنت ، ، ینیـشن هشوگ  مدرم ، زا  يرود  یئوخ ، دـنت  یگدارا ، یب  يدـیق ، یب  سفن ، یگنت 

( 10 .) دنک یم  زورب  مسینانوا  رثا  رد  هک  یسنج  ياوق  فعض  بلق و  دنت  نابرض  دراوم  زا  یضعب  رد  دوخ ، هداوناخ ي  ناتسود و 
مهم لاؤس  کی  باوج 

رامیب نونکات  رما  نیا  رد  ندوب  يدتبم  ظاحل  زا  ای  ندوب و  هثجلا  يوق  تلع  هب  هک  قلج  هب  يالتبم  صاخشا  زا  یـضعب  تسا  نکمم  لاؤس :
رگا دـیوگب : دوخ  اب  هتـشادنپ و  قارغا  میتشون  قلج  تارـضم  رد  ام  هک  ار  یبلاطم  دنـشاب ، هدربن  یپ  دوخ  دنـسپان  لمع  راـضم  هب  هدـشن و 

؟ میا هدشن  التبم  اهیرامیب  نیا  هب  نونکات  ام  ارچ  تسا  روطنیا 
هزات ای  دیتسه و  هثجلا  يوق  هک : تسا  نیا  شتلع  هتفرگن  ار  امـش  نابیرگ  قلج ، راضم  زورما  رگا  تفگ : دـیاب  هدـع  نیا  باوج  رد  باوج :
کی سک  ره  هک  میا  هدرکن  اعدا  ام  یهگناو  دمآ ، دهاوخ  زین  امش  غارـس  هب  هاوخ  ان  هاوخ  رگید  يدنچ  الا  دیا و  هدرک  راک  نیا  هب  عورش 
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رفن کی  الثم  دنک . یم  قرف  صاخشا  ینوردنا  تالاح  اریز  درک ، دهاوخ  هطاحا  ار  وا  هرابکی  اهیرامیب  مامت  درک  ءانمتسا  هب  تردابم  هتفه 
سح ندـش  فیعـض  ای  هعماس  سح  ساوح و  لالخا  ای  باـصعا  یتسـس  هب  طـقف  لوا  هلهو ي  رد  درک  قلج  هب  ترداـبم  یتدـم  يارب  هک 

(11 .) دنیایب وا  غارس  کی  کی  اهیرامیب  ریاس  ادعب  یلو  دوش  یم  التبم  هجیگرس  ای  هرصاب ،

موس لصف 

هدننک ءانمتسا  صاخشا  زا  یئاهناتساد 

ود نیا  تسا و  هدناسر  گرم  ماک  ات  ار  ناسنا  هک  میروآ  یم  ار  دنا  هدوب  فیثک  لمع  نیا  هب  التبم  هک  یناسک  زا  ناتساد  ود  لصف  نیا  رد 
. نارهت ناتسرامیت  ب : گرم .  ماک  ات  فلا : زا : دنترابع  ناتساد 

گرم ماک  ات  فلا :
: هک دنک  یم  لقن  ناگدنسیون  زا  یکی  لوق  زا  نوس ») نیچوه  رتکد  - » 1

الماک هک  يرامیب  مشـش  زور  رد  دـش ، راد  بت  ياـهیرامیب  زا  یکی  راـتفرگ  وا  دوب ، موش  تداـع  نیا  هب  ـالتبم  هک  متخانـش  یم  ار  یناوج  »
ورف دوخ  ماک  رد  ار  وا  تشگ و  رهاظ  وا  رب  دوخ  تشحو  مامت  اـب  گرم  اذـل  درادرب  دوخ  لـمع  زا  تسد  تسناوتن  زاـب  دوب  هدـش  فیعض 

( 12 «.) دیشک
هک : دنک  یم  لقن  زین  و  - 2

هب ور  وا  ندـب  درک ، ساـسحا  دوخ  رد  يدـیدش  فعـض  هتفر  هتفر  دومن  یم  تموادـم  موش ، تداـع  زا  عوـنکی  هب  هک  یناـیالتبم  زا  یکی  »
جلف هب  یهتنم  لمع  نیا  همادا ي  داد ، یم  رازآ  ار  وا  درد  رمک  دش و  تشوگ  مک  یـسوسحم  روط  هب  وا  ياهنار  اپ و  قاس  تشاذگ  يرغال 
ورف گرم  شوغآ  رد  دوب  نابیرگ  هب  تسد  گرم  اب  یمحرت  لباق  عضو  اب  هک  ندـش  يرتسب  هام  شـش  زا  سپ  دـیدرگ و  وا  ندـب  یمومع 

( 13 «.) تفر
هاتوک دشاب . یم  كانرطخ  هداعلا  قوف  هدش  ناشندب  رد  یحارج  لمع  هک  یئاهنآ  نیحورجم و  يارب  نیگنن  لمع  نیا  هب  يالتبا  اصوصخم 

بجوم تسا  روفنم  یبهذم  رظن  زا  مه  یکـشزپ و  رطن  زا  مه  هک  حـیبق  یـسنج  فارحنا  نیا  صـصختم  کشزپ  نامه  هتفگب  هکنیا  نخس 
. ددرگ یم  حور  لزلزت  ناسنا و  دوجو  يدوبان  یبارخ و 

نارهت ناتسرامیت  ب :
هب ءالتبا  رثا  رب  ینعی  دنشاب . یم  قلج  هب  داتعم  رفن  هن  دنراد  تنوکس  اجنآ  رد  هک  يا  هناوید  رفن  هد  ره  زا  دینزب ، نارهت  ناتسرامیت  هب  يرس 

يدایز ریثات  یغامد  ياوق  رد  مسینانوا ، دنـسپان  مومذم و  لمع  اریز  دـنا ، هداتفا  ناتـسرامیت  هشوگ  هب  هدیـشک و  نونج  هب  ناشراکءانمتـسا 
یلولسم رامیب  رفن  هد  ره  زا  قارغا  نودب  دیشک  دهاوخ  یگناوید  هب  شراک  هک  تسا  مّلسم  دش ، لتخم  صخش  یغامد  ياوق  یتقو  دراد و 

هکلب تسین  اعدا  اهنیا  دـنا . هدـیدرگ  راچد  كانرطخ  يراـمیب  نیا  هب  قلج ، هب  ءـالتبا  تلع  هب  رفن  راـهچ  دـنا ، هدـیباوخ  هاگـشیاسآ  رد  هک 
. دنا هدش  قفوم  نآ  كرد  هب  هبرجت ، لاس  اههد  اب  نادنمشناد  املع و  هک  تسا  یتقیقح 

ياهتـشا نوچ  قلج  لمع  هب  نیداتعم  یلو  يوشن ، رامیب  اـت  شاـب  يوق  نکن ، طارفا  يرما  چـیه  رد  روخب ، بوخ  دـیوگ : یم  زورما  ياـیند 
ره هب  ءالتبا  يارب  دنتسه  فیعض  نوچ  دنفیعض و  راچان  دننک ، یم  طارفا  یعیبط  ریغ  هار  زا  مهنآ  یسنج  روما  رد  دنرادن و  ندروخ  بوخ 

. دنشاب یم  دعتسم  يرامیب  عون 
هک ءانمتـسا » نونج   » مان هب  يرامیب  عون  کی  هب  لمع  نیا  رد  طارفا  رثا  رب  ءانمتـسا ، هب  ناـیالتبم  زا  یـضعب  هک  تسا  هدـش  هدـید  تارک  هب 

لوغشم هلصافالب  دنتفا و  یم  ءانمتسا  رکف  هب  مه  هبرگ  گس و  ندید  اب  یتح  تقو  نآ  دنوش و  یم  التبم  دراد ، مسیداس  هب  يدایز  تهابش 
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هب مهنآ  دوخ  یـسنج  يورین  زا  هام  شـش  ای  جنپ  زا  شیب  دنناوت  یمن  صاخـشا  نیرت  توهـش  رپ  یتح  يدرم  چیه  نوچ  دنوش و  یم  لمع 
شوغآ هب  یـشارخلد  عضو  هب  ای  دـتفا و  یم  راک  زا  یلک  هب  نانآ  یلـسانت  ياوق  اذـل  دـننک ، يرادرب  هرهب  تسا  ام  ثحب  دروم  هک  یتروص 

(14 (.) تشذگ گرم  ماک  ات  رد  نآ  ناتساد  هک  . ) دنرب یم  هانپ  گرم 

مراهچ لصف 

ناکشزپ ناسانش و  ناورو  ناگرزب و  نانخس 

ناگرزب و ظاحل  زا  هک  دوش  مولعم  ات  میروآ  یم  ار  هریغ  یحیسم و  سایناموت  رتکد  انیـس و  یلع  وبا  دننام  یناگرزب  نانخـس  لصف  نیا  رد 
. تسا دب  مومذم و  یلیخ  لمع  نیا  ناکشزپ ، ناسانش و  ناور 

انیس یلع  وبا  نانخس  فلا :
دوش  یم  هتخیر  نانز  محر  رد  هک  تسا  ناج  ینم  نیا  هتفگ : انیس  یلعوبا  هک  هدش  لقن  ردارب  يا  نادب 

((. ماحرالا یف  بیصن  هایحلاءام  هناف  تعطتسا  ام  کعامج  لقا  )) 
(. اهمحر رد  دزیر  یم  هک  تسا  تایح  بآ ، نیا  هک  نوچ  یناوت ،  یم  ات  ار  دوخ  عامج  نک  مک  :) انیس یلع  وبا  هب  تسا  بوصنم  رعش  نیا 

یتعاس ره  دهاوخب  تامدقم  هک  تسین  جاودزا  لثم  نیا  دیآ و  یم  ناسنا  رس  رب  هچ  دیآ  نوریب  ءانمتـسا  هلیـسوب  تایح  بآ  نیا  تقو  نآ 
یم ادیپ  وا  لازنا  تعرـس  دـهد و  یم  ماجنا  ار  راک  نیا  زور  همه  دـنک و  یم  ادـیپ  تداع  ناوج  هجیتن  رد  داد  ماجنا  ار  لمع  نیا  ناوت  یم 
دوخ يایند  يارب  دشابن  مه  ترخآ  لها  مه  یـسک  رگا  سپ  دربب . تذل  نز  زا  دـناوت  یمن  يرمع  کی  و  لوب ،  لثم  دوش  یم  ینم  دوش و 
نوخ دننام  تساذـغ و  هراصع  ینم  اما  تساذـغ و  تالوضف  لوب  تسین ، لوب  هک  ینم  هوالع  هب  دـنکن و  ار  راک  نیا  نز ، زا  ندرب  تذـل  و 

( 15 .) تسا
یحیسم سایناموت  رتکد  نانخس  ب :

هطقن زا  هک  يررض  مینیبب  کنیا  هتشاگن : وحن  نیدب  ار  ءانمتسا  تمرح  هفـسلف ي  مالـسا ) تشادهب و   ) باتک رد  یحیـسم  سایناموت  رتکد 
: تسا يرارق  هچ  زا  ددرگ  یم  لصاح  عینش  لعف  نیا  هب  ندومن  تداع  ندرک و  لمع  رثا  رب  رظن و 

زاب یلک  هب  تسا  تیبرت  میلعت و  لیـصحت و  هک  توابـص  مایا  فیلاکت  فیاظو و  ماجنا  زا  ار  ناکدوک  رکف  تکرح  نیا  تسا  مولعم  ـالوا :
نوخ و مک  هینبلا و  فیعض  ار  وا  یئطب و  ار  تکرح  نیا  ماود  هجیتن  رد  دیامن و  یم  یئامنهار  یلسانت  تلآ  فرط  هب  ار  اهنآ  هتـشاد و  یم 

. دومن دهاوخ  كاروخ  مک 
. دروآ یم  راب  لمهم  لبنت و  ساوح ، یب  هظفاح ، یب  هدارا ، الب  شوهیب ، ار  موصعم  لفط  ایناث :

ار هراچیب  لفط  هجیتن  رد  هدومن و  خم  غامدب و  رثا  تاقوا  یـضعب  یتح  هتـشاد و  زاب  یعیبط  هفیظو  ماجنا  زا  مه  ار  وا  یلـسانت  ياضعا  اثلاث :
رازیب یناگدـنز  زا  ار  وا  هدومن و  زورب  وا  رد  رکذـلا  قوف  راثآ  مامت  دـشر  یگرزب و  ماگنه  رد  هک  يروط  هب  دـنادرگ  یم  هناوید  نونجم و 

. دیامن یم  شراداو  رگید  عورشم  ان  ياهراک  يدزد و  هب  هجیتن  رد  دزاس و  یم 
یم شرورپ  زغم  مک  هینبلا و  فیعض  رکف و  یب  تسس و  ار  لمع  نیا  لماع  هدرک و  تیارـس  مه  ناسنا  لسن  هب  رکذلا  قوف  تاّرـضم  اعبار :

باتک زا  رگید  هحفص  رد  ( 16 .) دنهدن تداع  عینش  لعف  نیا  هب  ار  نتشیوخ  صاخـشا  هدربن و  تمـسق  نیا  هب  یپ  لافطا  هکنیا  يارب  دهد ،
باصعا و فعض  ثعاب  تسا و  مارح  زغم  یکوش  عاخن  تارقف و  نوتس  جاجوعا  ءانمتسا  هک  يروطنامه  هتشون ...« : سایناموت  رتکد  دوخ 

لمع نیا  همادا ي  رثا  رد  دزاس  یم  فیعـض  ار  اهنآ  هدوب و  رثوم  ناگدید  باصعا  رد  تبـسن  نیمه  هب  دوش  یم  نوگانوگ  ضارما  یهاگ 
تلآ هکنیا  رگید  و  دـنادرگ . یم  لـمهم  لـبنت و  ساوـح ، یب  شوـه ، یب  دـنک . یم  هینبلا  فیعـض  كاروـخ و  مک  نوـخ و  مک  ار  ناـسنا 
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دروآ و یم  نونج  هجیتن  رد  دـنک و  یم  زورب  غامد  هب  نآ  رثا  تاقوا  زا  یـضعب  یتح  دراد و  یم  زاب  یعیبط  هفیظو ي  ماـجنا  زا  ار  یلـسانت 
( 17 .) دیامن یم  دراو  یناوارف  ررض  مه  یمدآ  لسن  هب  لمع  نیا  هک  نیا  رگید 

يریصن نیدلا  ردص  رتکد  نانخس  ج :
داتعم صاخشا  ناتساد  دزاس ، یم  هدامآ  توبد » لام   » ضرم هب  يراتفرگ  يارب  ار  ندب  تسد  اب  ءانمتسا  : » هتـشون دوخ  باتک  رد  رتکد  نیا 

رد سپ  دکمب ، دشاب  یم  وا  یگدنز  همادا ي  ببس  هک  ینوخ  نآ  دنک و  عطق  ار  دوخ  یتایح  گر  هک  تسا  یسک  ناتساد  لثم  ءانمتسا  هب 
«. دراد يریصقت  هچ  هراچ  یب  گرم  تروص  نیا 

نیا رثا  رد  هک  یـضارما  دـنراد ، نآ  رب  هدـیقع  ءابطا  زا  یعمج  هک  تسا  لقن  دـنورب  رو  دوخ  جرفب  دوخ  تسد  هب  هک  اـهنز  هب  عجار  اـما  و 
( 18 .) ددرگ یم  داجیا  ءانمتسا  رثا  رد  هک  تسا  یضارما  زا  شیب  دوش  یم  ضراع  لمع 

سبد رتکد  نانخس  د :
: هلمج زا  دراد  یضراوع  ءانمتسا  هک : تسا  دقتعم  سبد 

رد یگتفشآ  اوزنا و  يریگ و  هشوگ  بذاک ، زیمآ و  قارغا  مرـش  ندوب ، هدولآ  باوخ  هتـسخ و  مشچ ، رود  هب  هایـس  هقلح  گنر ، یگدیرپ 
يروط هب  دیامن ، یم  یبیجع  دیدرت  ساوسو و  دیلوت  ساسح  عیابط  رد  دنک و  یم  هتـسخ  ار  ناوج  رایـسب  ءانمتـسا  دوش . یم  هدـید  باوخ 

ابلاغ یناور  يرکف و  ینهذ و  ضارما  یـسررب  ماگنه  دنرادنپ . یم  مرجم  ار  دوخ  دنتـسه و  راسمرـش  لجخ و  هشیمه  نآ  هب  التبم  دارفا  هک 
ندرمش تیمها  یب  تسا . هدش  هدید  تداع  نیا  دنتـسه  ینهذ  هدنام ي  بقع  لیـصحت  رد  هک  یناناوج  رد  میروخ و  یم  رب  تداع  نیا  هب 

بارطـضا ینیب و  مک  دوخ  هاـنگ و  ساـسحا  جاودزا ، زا  رارف  يریگ ، هراـنک  اوزنا ، یعون  زیوـجت  اـم ، هعماـج ي  رد  یلدـب  یئوجماـک  نیا 
(19 .) تسا

مجنپ لصف 

تیئاهب تیباب و  رد  ءانمتسا  زاوج 

نیا لطاب  هقرف  نیا  و  تساه . یئاهب  اه و  یباب  راک  هابتـشا  راک  نیا  دـینادب  هک  مینک  یم  نایب  ار  ءانمتـسا  هار  زا  لـسن  دـیلوت  لـصف  نیا  رد 
. نیبحم نایعیش و  یعقاو و  نانامسم  هن  دنناد  یم  زیاج  ار  فیثک  لمع 

رگید هار  زا  لسن  دیلوت 
: دیوگ یم  یسراف  نایب  باب 15  متشه ، دحاو  رد  باب  یلع  دمحم  دیس 

رد یعنام  رگا  دیامن و  ّتیدج  هار  نیا  رد  دیاب  دنامب و  یقاب  وا  زا  تسرپادخ  لسن  ات  دنک ، جاودزا  هک  تسا  هدش  بجاو  یـصخش  ره  رب  »
هک یسک  اب  دیامن و  لسن  داجیا  رگید  هلیـسوب ي  يرگید ، هزاجا ي  اب  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  تسا  زیاج  دوب  نیفرط  زا  یکی  زا  لسن  داجیا 

«. دشاب یمن  زیاج  تسین  نایب  نید  رد 
. دوش راد  هچب  هدـش و  رتسبمه  يرگید  اب  شرهوش  هزاجا  اب  دـناوت  یم  هچب  نتـشادن  تروص  رد  نز  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تراـبع  نیا  زا 
. دـناد یم  زیاج  زین  ار  ءانمتـسا  راب  ناـیز  فیثک و  تشز و  لـمع  یتح  هک  عقوت ، هچ  وا  زا  دـینکن ، بجعت  دـهد  یم  ار  روتـسد  نیا  وا  رگا 

: دیوگ مهد  باب  متشه  دحاو  یبرع  نایب  رد  هک  اجنآ 
( دینیب یم   ) دـینک یم  هدـهاشم  باوخ  رد  هک  ار  هچنآ  امـش  رب  هدـش  هدیـشخب  نونیمتـست » متنا  وا  ایورلا  یف  نودهـشت  ام  مکنع  یفع  دـق  »

(20 .) دنیامن یم  ءانمتسا  دوخ  هب  ندیلام  اب  ای  ندش ) بنج  ینعی  مالتحا (
درک یمن  انز  یسک  درک  یمن  مارح  ار  هغیص  رگا 
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جاودزا ناوت  رگا  : دیوگ یم  مالـسا  نیبم  نید  دـنتفین و  انز  هانگ و  هب  هک  دـشاب  یلح  هار  دـیاب  دـننک  مئاد  جاودزا  دـنناوت  یمن  هک  یناسک 
ار هغیـص  مود  هفیلخ  رگا  و  تسا . هانگ  ظفح  یـسنج و  شکرـس  يورین  زا  یئاهر  يارب  لح  هار  اـهنت  دـینک . تقوم  جاودزا  دـیرادن ، مئاد 

. یقش ناسنا  رگم  داتفا  یمن  هانگ  هب  یسک  درک  یمن  مارح 
(21 .) یقش رگم  درک  یمن  انز  سک  چیه  درک ،  یمن  هعتم  زا  یهن  رمع ، رگا  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

هک ار  یئانمتسا  طاول و  انز ، لمع  ره  ثعاب  هک  تسا  دقتعم  هعیش  و  هدومرف . هعتم  ار  انز  ندش  هتسب  هار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  نیبب 
رد هکنانچ  درک . يریگولج  نآ  ماجنا  زا  عونمم و  ار  تقوم  جاودزا  وا  اریز  تسا . کیرـش  نآ  هاـنگ  رد  وا  تسا و  رمع  دـنز  رـس  مدرم  زا 

«. تفای عویش  مدرم  نیب  رد  انز  درک  يریگولج  تقوم  جاودزا  زا  رمع  هک  ماگنه  نآ  زا   : » هدمآ تایاور 

مشش لصف 

يریگشیپ ياههار 

هناگهد ياهروتسد 
هشیر يدایتعا  دریگ ، یم  دوخ  هب  دایتعا  لکـش  يدوزب  اریز  تسا ، راکنا  لباق  ریغ  هچ  رگا  میدش ، روآ  دای  ار  ءانمتـسا  ياهنایز  تارطخ و 

زا یـضعب  حیرـص  فارتعا  قبط  یتح  دزاس و  یم  هدولآ  ار  دوخ  نیبکترم  نماد  راب  نیدـنچ  زور  کی  رد  هاگ  هک  اـجنآ  اـت  هدنـشک  راد و 
. ددرگ یم  عفد  اهنآ  زا  صوصخم  عیام  رگید  لمع  هنوگچیه  نودـب  رکف ! روصت و  اب  اهنت  هک  دـسر  یم  یئاج  هب  ناشراک  یهاگ  نایالتبم 
دش و دهاوخ  نایالتبم  تاجن  هار  دس  نیرتگرزب  يدیمون  نیا  اریز  تسا ،  دایتعا  نیا  اب  هزرابم ي  زا  يدیمون  سای و  رتکانرطخ  نآ  زا  یلو 

دنناوت یم  دنهاوخب  رگا  هک  دنـشاب  هتـشاد  لماک  نانیمطا  دیاب  نایالتبم  دنک . یم  داجیا  اهنآ  رد  یحور  بولطم  ان  هداعلا  قوف  ياهـشنکاو 
ای هاـتوک  هزراـبم  نیا  نارود  هاوخ  دـننیچ ، رب  دوخ  دوجو  زا  ار  نآ  راـثآ  هدـمع ي  یتـح  دـندرگ و  زوریپ  موش  تداـع  نیا  اـب  هزراـبم  رد 

یقاب نانچمه  نآ  راثآ  ای  تسین و  رادرب  تسد  اهنآ  زا  رمع  رخآ  ات  داـیتعا  نیا  هک  دـننک  نیقلت  دوخ  هب  دـیابن  زگره  اـهنآ  دـشاب . ینـالوط 
هک یناسک  دنزیخ . رب  يریگ  یپ  هزرابم  هب  هدنیآ  ياهروتسد  نتسب  راک  هب  عطاق و  میمـصت  لماک و  يرایـشوه  اب  دیاب  یهتنم  دنام . دهاوخ 

هـسوسو هنوگ  ره  زا  دنیامنب ، ار  تبقارم  تیاهن  نآ  ظفح  رد  دننادب و  ار  دوخ  یکاپ  ردق  دیاب  دـنا  هتفای  تاجن  موش  تداع  نیا  لاگنچ  زا 
يزوریپ طرـش  و  دنراپـسن . فرحنم  نارـشاعم  هارمگ و  دارفا  تسد  هب  ار  دوخ  تشونرـس  یتمیق  چـیه  اب  و  دـنزیهرپب ، هار  نیا  رد  یناـطیش 

هب ناـنیمطا  يراودـیما و   » زا سپ  رگید - ياـهدایتعا  اـی  یـسنج  كاـنرطخ  ياـهدایتعا  زا  معا  طـلغ - داـیتعا  عون  ره  اـب  هزراـبم  رد  یعطق 
ریغ خسار و  یمیمصت  نادجو ، تفارش و  تیصخش و  نامیا و  هب  یکتم  مکحم و  نینهآ و  یمیمصت  تسا . عطاق  میمصت  نتـشاد  يزوریپ »

نامه اب  دـنریگب و  میمـصت  دـیاب  رت  خـسار  رت و  عطاق  هکلب  اددـجم ، دـش  هتـسکش  مه  راب  هد  میمـصت  نیا  یللع  هب  رگا  یتح  لودـع . لباق 
يور هک  یماگنه  هدراذگ و  رثا  اهنآ  هاگآ  دوخان  رد  اه  میمصت  نیا  راثآ  ماجنارس  اریز  دننک . دیدجت  ار  دوخ  میمـصت  نامیا  يراودیما و 

زا موش  تداع  نیا  راثآ  رندوز  یلیخ  دوشن  هتـسکش  میمـصت  رگا  دیدرت  نودب  املـسم و  اما  دیـشخب . دهاوخ  ار  دوخ  ریثات  دش  مکارتم  مه 
مامت اب  دنزاس و  رارق  رب  دوخ  يادخ  اب  یکیدزن  دنویپ  هطبار و  رگا  دارفا  هنوگ  نیا  تسا  یهیدب  دـش . دـهاوخ  هدـیچرب  اهنآ  مسج  حور و 
هجیتن رتدوز  یلیخ  یبهذم ، نامیا  وترپ  رد  دنشاب  مرگلد  راودیما و  وا  فطل  هب  دنیوج و  دادمتـسا  وا  سدقم  تحاس  زا  دوخ  دوجو  تارذ 

هولج هداس  یـضعب  رظن  رد  روما  نیا  تسا  نکمم  دندنب . راک  هب  اقیقد  ار  ریز  روما  دیاب  دش  هدومیپ  لحارم  نیا  هک  نونکا  تفرگ . دـهاوخ 
( 22 .) دراد یئاسآ  هزجعم  رثا  هک  دوش  یم  نشور  لمع  ماگنه  یلو  دنک ،

ءانمتسا نامرد  ياههار 
رتهب يریگشیپ  هک : دنیوگ  یم  ناسانش  ناور  ناکشزپ و  و  تسا . ندرک  هبوت  زا  رتهب  ندرکن  هانگ  دن : هدومرف ا  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
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یم ناـناوج  نازیزع و  امـش  هب  مینک و  یم  رکذ  ار  هدـش  هبرجت  دـیفم و  مهم و  لـح  هار  هد  رـصتخم  هوزج ي  نیا  رد  اـم  تسا . ناـمرد  زا 
یـسک بوخ  تسود  و  دـیراذگن . بلاطم  نیا  زا  عالطا  یب  ار  اهنآ  دنتـسه ، ءانمتـسا  زوسنامناخ  لمع  نیا  هب  التبم  هک  یناسک  هک  میئوگ 

ارم بویع  هک  دنتسه  یناسک  نم  ناردارب  نیرتهب  هک :  دنیامرف  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  اریز  دیوگب . وا  هب  ار  شردارب  بویع  هک  تسا 
تـسرهف روط  هب  لوا  اما  تسا . رثوم  بوخ و  یلیخ  مه  تسود  هب  نداد  هیده  يارب  تسا  دنمدوس  مهم و  هک  یباتک  و  دنهد . هیده  نم  هب 
یعونصم کیرحت  هنوگره  زا  بانتجا  - 1 زا : دنترابع  اهنآ  و  میزادرپ . یم  نآ  تاحیضوت  هب  دعب  میروآ و  یم  ار  يریگـشیپ  ياههار  راو 

یئاـهنت 6- زا  قـلطم  زیهرپ  ددرگ 5 - یتداع  نیـشناج  یتداع  دـیاب  شزرو 4 - هب  صوـصخم  هجوـت  مظنم 3 - هدرـشف و  هماـنرب  هـیهت  - 2
نامیا و يورین  زا  دادمتسا  - 10 یئاذغ میژر  یمومع و  تیوقت  لماک 9 - زیهرپ  هدارا 8 - تیوقت  نیقلت و  تصرف 7 - نیتسخن  رد  جاودزا 

. یبهذم دئاقع 
دیاب دـنک  كرت  ار  لمع  نیا  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  هکنیا : نآ  تسا و  هجوت  لباق  مهم و  رایـسب  يا  هتکن  روتـسد  هد  نیا  حیـضوت  زا  لـبق 
يارب دندقتعم  امومع  ناکشزپ  ار  هتکن  ود  نیا  و  دنکن ، ترشاعم  دنا  هدولآ  رایسب  هک  يدارفا  اب  دریگب و  مکحم  يدج و  عطاق و  یمیمصت 

. دایتعا عون  ره  كرت 
یعونصم کیرحت  هنوگره  زا  بانتجا  - 1

همه و  دنشاب ، یسکس  ياهملیف  دولآ  سوه  ياه  هنحص  رظان  نویزیولت  ربارب  رد  اهامنیس  رد  بش  ره  هک  دنـشاب  هتـشاد  راظتنا  ناناوج  رگا 
تالجم زیگنا » توهش  لذتبم و  ياهـسکع   » ياشامت و  یقـشع » ياهنامر   » هعلاطم ي فرـص  ار  دوخ  ياهبنارگ  تقو  زا  مهم  یتمـسق  زور 

هنوگ چیه  زاب  همهنیا  اب  و  دننک ،  زادنا  رو  ار  نارتخد  نانز و  هنهرب ي  مادنا  مامت  علو  اب  نابایخ  هچوک و  رد  و  دـننارذگب ، هدوهیب  دـساف و 
زا ار  یناوج  ره  رکف  ریـسم  درادن  مه  یترورـض  هنوگ  چیه  هک  یعونـصم  تاکیرحت  هنوگنیا  دنهابتـشا . رد  تخـس  دـننکن  ادـیپ  یگدولآ 

. دناشک یم  رگنایغط  داح و  تروص  هب  مهنآ  یسنج ، لئاسم  يوس  هب  دهد و  یم  رییغت  یگدنز  یلوصا  لئاسم 
. دراد یم  هگن  دنکفا  دـهاوخ  هیاس  نانآ  دوجو  مامت  رب  نآ  بولطم  ان  راثآ  هک  یبصع  یمئاد  بارطـضا  لاح  کی  رد  ار  اهنآ  زور  بش و 
. دـبوک یم  مه  رد  ار  ناناوج  باصعا  و  دـهد ، یم  داب  رب  ار  یناوج ) نارود  ینعی   ) یگدـنز لوصف  نیرتهب  یمئاد  تاکیرحت  نیا  همادا ي 
زا دـنزیهرپب ، روما  هنوگ  نیا  زا  تدـشب  دـیاب  دنتـسه  یـسنج  طلغ  ياهتداع  زا  يا  هراپ  ياراد  هک  یئاهنآ  اصوصخم  زیزع  ناناوج  همه ي 

دـننزن و مه  رب  تهج  یب  ار  دوخ  رکف  شمارآ و  دـنزرو ، بانتجا  يدـمع  ینارچ  مشچ  هنوگ  ره  اهنامر و  نآ  هعلاطم  اهملیف و  نیا  ندـید 
تاقوا يارب  ملاس و  ياهیمرگرـس  تسا  مزال  تمـسق  نیا  رد  تیقفوم  يارب  دننکن . فیعـضت  یمئاد  ياهناجیه  اب  ار  دوخ  دنمورین  باصعا 

: تسا نکمم  اهیمرگرـس  نیا  دـننک . میظنت  تاـقوا  نیا  يارب  یحیحـص  ياـه  هماـنرب  ناتـسود  کـمک  هب  دـنیامن و  باـختنا  دوـخ  تغارف 
یلک روـطب  لزنم و  رد  لـگ  شرورپ  دـیفم ، دـنمدوس و  بـتک  هعلاـطم ي  دازآ ، ياوـه  رد  يور  هداـیپ  ، یعمج هتـسد  يدرف و  ياهــشزرو 

ياـهنمجنا رد  تکرـش  اـهنیا ، دـننام  ربـمت و  سکع و  ياهنویـسکلک  هیهت  راعـشا ، يروآ  عمج  یتـسد ، ياـهراک  يزرواـشک و  ياـهراک 
. دشاب یقالخا  ای  یملع  ياهسنارفنک  نوگانوگ و 

مهم هدرشف و  همانرب  هیهت  - 2
. دنشاب هتشادن  همانرب  نودب  راکیب  تقو  تعاس  کی  هک  يروط  هب  دننک  میظنت  همانرب  دوخ  زور  هنابـش  مامت  يارب  متح  روط  هب  دیاب  ناناوج 

یلاخ تعاس  کی  دنـشاب و  هتـشاد  همانرب  دنراد  مه  شزرو  ای  حیرفت  رگا  میئوگ  یم  هکلب  دننک ، راک  ای  دـنناوخب  سرد  ابترم  میئوگ  یمن 
دشابن . همانرب  زا 

یناوج تسا  نکمم  دنـشاب . هتـشاد  همانرب  هنوگره  زا  یلاخ  ياهتقو  هک  تسا  نیا  ناوج  کی  يارب  یتخبدب  نیرتگرزب  دننادب  دیاب  ناناوج 
. نآ دننام  تحارتسا و  حیرفت و  هعلاطم و  زا  معا  دنک ، هیهت  يا  همانرب  دوخ  زور  بش و  يارب  لاح  نیع  رد  اما  راک ، يایوج  دـشاب و  راکیب 
هب راکیب  هظحل  کی  یتح  اهنآ  رکف  هک  يروطب  دـننک  میظنت  ناشتقو  رادـقم  زا  شیب  یمکار  دوخ  هنازور  همانرب  دـنناوتب  ناناوج  رگا  یتح 
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. دراد موش  تداع  نآ  زا  رکف  فارصنا  رد  یقیمع  رثا  يرکف  ناوارف  تالاغتشا  اریز  ، تسا رتهب  دشابن  یعقاو  ینعم 
نیا دننک ، یم  دود  راگیـس  دنتـسه  راک  لوغـشم  هک  یئاهزور  ربارب  دنچ  یلیطعت  ياهزور  رد  راگیـس  هب  داتعم  دارفا  هک  هدش  هدید  رایـسب 

یلیطعت ریغ  مایا  رد  روآ  نایز  ای  هدوهیب  ياهراک  زا  فارصنا  تبثم و  ياهراک  هب  ندب  باصعا و  رکف و  لاغتـشا  نامه  رثا  شحاف  تتوافت 
هب دنشاب  هتشادن  دوخ  تقو  مامت  يارب  يا  هدننک  لوغـشم  همانرب ي  رگا  دنتـسه  یـسنج  طلغ  ياهدایتعا  راتفرگ  هک  يدارفا  هصالخ  تسا .

هیهت اب  انئمطم  و  تسا ، دایتعا  كرت  لماوع  نیرترثؤم  زا  يا  همانرب  نینچ  هیهت  و  دننک ، رود  دوخ  رـس  زا  ار  تداع  نیا  دـنناوت  یمن  یناسآ 
. تشاذگ دنهاوخ  دوخ  رس  تشپ  ار  دایتعا  نیا  كرت  تالکشم  زا  یمهم  تمسق  يا  همانرب  نینچ 

شزرو هب  صوصخم  هجوت  - 3
هب ار  اهنآ  يرکف  یندب و  ياهیژرنا  زا  یناوارف  رادقم  شزرو  نوچ  دنتسه ، هقالع  مک  یسنج  لئاسم  هب  تبسن  ناراکـشزرو  تسا  فورعم 

ناناوج تسا  مزال  یسنج  دایز  تاکیرحت  زا  يریگولج  يارب  لیلد  نیمهب  دنک . یم  مک  رگید  لئاسم  زا  اعبط  و  دهد ، یم  صاصتخا  دوخ 
دننک . باختنا  یشزرو  عونتم  عیسو و  ياه  همانرب 

کیرحت مدع  اوزنا و  يریگ و  هشوگ  نیمه  و  دنتسه ، دومخ  كرحت و  مک  يوزنم ، ریگ ، هشوگ  يدارفا  ابلاغ  موش  تداع  نیا  هب  نایالتبم 
لاح دوبهب  رد  یقیمع  رثا  دنزیمایب  دایز  کیرحت  اب  ار  دوخ  یگدـنز  دـنیآ و  رد  یلکب  عضو  نیا  زا  رگا  دـنک و  یم  دـیدشت  ار  اهنآ  عضو 

تیوقت رد  بسانم  عونتم و  ياهـشزرو  دنراد و  یناوتان  فیعـض و  باصعا  الومعم  دارفا  هنوگنیا  دیـشخب . دـهاوخ  ناشتداع  كرت  اهنآ و 
. تسا رثؤم  هداعلا  قوف  اهنآ  باصعا 

دنهد صیصخت  دازآ  ياوه  رد  يور  هدایپ  ای  یـشزرو و  نوگانوگ  ياهیزاب  هب  دیاب  دنراد  همانرب  زا  یلاخ  یفاضا و  تقو  هچ  ره  دارفا  نیا 
هزادنا نامه  هب  ددرگ . تمسق  نیا  هجوتم  اهنآ  يرکف  یمسج و  ياهیژرنا  زا  یتمسق  مه  دنبای و  زاب  ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  تمالـس  مه  ات 

دارفا لیبق  نیا  يارب  نتفر  ورف  رکف  رد  ندیزخ و  يا  هشوگ  اوزنا و  تس ، دیفم ا  اهنآ  يارب  یعمج  هتسد  يدرف و  ياهـشزرو  كرحت و  هک 
. دننیزگ يرود  نآ  زا  هدش  یتمیق  ره  هب  دیاب  هک  تسا  کلهم  مس 

ضحم هب  ماگنه  بش  دیوش و  هتـسخ  هک  دینک  شزرو  ردـق  نآ  زور  رد  دـینیبب ، ارنآ  ياسآ  هزجعم  راثآ  دـینکن و  شومارف  ار  هیـصوت  نیا 
هب عقوم  نیا  رد  هک  هدنـشک  رـضم و  راکفا  تالایخ و  زا  يرایـسب  رـش  زا  تفر و  دـیهاوخ  ورف  یقیمع  باوخ  رد  دـیدیمرآ  رتسب  رد  هکنیا 

. دوب دیهاوخ  ناما  رد  دیآ  یم  ناناوج  غارس 
ددرگ یتداع  نیشناج  یتداع  دیاب  - 4

هک یناسک  الثم  . دومن دب  تداع  نیشناج  ارنآ  تفر و  بوخ  تداع  غارـس  امتح  دیاب  تداع  کی  كرحت  يارب  دنیوگ : یم  ناسانـش  ناور 
ناشدوخ هتفگ  هب  دنیوگ و  كرت  ارنآ  دنتـسین  رـضاح  زاب  دننک ، یم  سح  دننیب و  یم  ارنآ  ياهنایز  مامت  هکنیا  اب  و  دنراد ، رامق  هب  تداع 
موکحم ارنآ  ناشنادـجو  لقع و  هک  لمع  نیا  يوس  هب  هدرب  ریـسا و  کی  دـننام  ار  اهنآ  یئورین  هچ  دـنمهف  یمن  دـسر  یم  هک  راـمق  تقو 

دننام  ) ار یحیحـص  يزاب  تاعاس ،  نامه  رد  دـیاب  امتح  دـنوش  زوریپ  طلغ  تداع  نیا  رب  هکنیا  يارب  یناـسک  نینچ  دـنناشک . یم  هتخاـس 
هک یصاخ  يژرنا  رگید  ترابعب  و  درپب . اهنآ  رـس  زا  حالطـصا  هب  دب  تداع  نیا  ات  دننک  رامق  يزاب  نیـشناج  ملاس ) یـشزرو  هقباسم  کی 

شنکاو هنوگ  چیه  هکنیا  نودـب  ددرگ  فرـصم  دوش و  هدیـشک  تمـس  نیاب  ددرگ  یم  کیرحت  لاح  نآ  رد  تداع  هزیگنا ي  ریثات  تحت 
ددرگ .) تقد  . ) دشاب هتشاد  یبولطمان 

نینچ يارب  هک  یصاخ  همانرب  غارـس  هب  دوش  یم  دیلوت  نایالتبم  رد  نآ  هزیگنا  هک  یتاعاس  نامه  تسرد  دیاب  یـسنج  دب  تاداع  دروم  رد 
هقالع دروم  شزرو  کی  بلاج ، رثا  کی  هعلاطم  شوه ، هقباسم  یشزرو ، یملع ، هقباسم  غارسب  و  دنورب ، دنا  هدرک  ینیب  شیپ  لبق  یتعاس 

. ددرگ قباس  دب  تداع  نیشناج  هک  دنهد  همادا  ردق  نآ  ار  راک  نیا  يراوس و …  بسا  يدرونهوک ، دننام 
یئاهنت زا  قلطم  زیهرپ  - 5
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بش دننامن ، اهنت  هناخ  رد  دنشابن ، اهنت  زگره  دننک . بانتجا  تدشب  ندنام  اهنت  زا  طرش  دیق و  هنوگ  چیه  نودب  امتح و  دیاب  دارفا  هنوگنیا 
. دنورب نوریب  طیحم  نآ  زا  دنتـسه  اهنت  دـندرک  ساسحا  یطیحم  رد  هکنیا  ضحم  هب  و  دـنورن . تولخ  طاقن  هب  هعلاطم  يارب  اهنت  قاطا  رد 

هلـصافالب دـننک  یم  سح  دوخ  رد  ار  کـیرحت  نیتـسخن  هکنیا  درجم  هب  هک  دـننکن  شوـمارف  ار  هتکن  نیا  دـیاب  اـصوصخم  دارفا  هنوـگنیا 
يارب تسا  يدعاسم  الماک  طیحم  یئاهنت ، دوش . یم  مامت  نارگ  ابلاغ  رکذـت  نیا  ندرک  شومارف  ، دـنوش يرگید  راک  مرگرـس  دـنزیخرب و 
ناما رد  ءانمتـسا  میظع  تارطخ  زا  ملاس و  تخبـشوخ و  دـنهاوخ  یم  هک  یناناوج  مامت  ناوج و  ره  رکف  رد  داـیتعا  نیا  برکیم ، شرورپ 

. دنزیهرپب یئاهنت  زا  دیاب  دنشاب 
تصرف نیتسخن  رد  جاودزا  - 6

هتبلا  ) دزمان باختنا  يارب  اهنت  اهنآ  تاناکما  رگا  یتح  دـننک ، جاودزا  تصرف  نیتسخن  رد  دـیاب  دـهد  یم  هزاجا  ناشتاناکما  رگا  دارفا  نیا 
. دنهدن تسد  زا  زین  ار  تصرف  نیا  دیاب  تسا  مهارف  دشاب ) هدش  ارجا  نآ  یعرش  دقع  هک  عورشم  دزمان 

دـئاز و تافیرـشت  هاتوک و  ار  تاعقوت  هنماد  هک  یتروص  رد  دراد و  یـسنج  فارحنا  نیا  اب  هزرابم  رد  یهجوت  لباق  ریثات  جاودزا  هصـالخ 
بلاغ ياپ  تسد و  طلغ ، دویق  ماهوا و  هلسلس  کی  هنافساتم  یلو  ناسآ . هداس و  لهس و  رایـسب  تسا  يراک  دننک  فذح  نآ  زا  ار  اج  یب 

نیا یلو  دـنراد ، تشحو  جاودزا  زا  داتعم  ناناوج  زا  یـضعب  تسا . هتـسب  تمـسق  نیا  رد  داوسیب –  هدرک و  لیـصحت  زا  معا  ار –  تاقبط 
انز جاودزا و  لحارم  مامت  رد  يزوریپ  مه  تسا و  ناسآ  دایتعا  نیا  كرت  مه  اه  روتسد  نتسب  راکب  اب  اریز  تسا  ساسا  یب  الماک  تشحو 

. یئوش
هدارا تیوقت  نیقلت و  - 7

نیا دنتـسه  رداق  یبوخب  هک  دـننک  نیقلت  دوخب  ابترم  دـیاب  داتعم  دارفا  دـنک . یم  يزاب  ار  یمهم  لر  تداـع  نیا  اـب  هزراـبم  رد  زین  نیقلت » »
روتکیو رتکد   » سانـش ناور  يابطا  زا  یکی  هک  روطنآ  دشخبب  عیرـس  يوق و  رثا  اهنآ  رد  نیقلت  هکنیا  يارب  دـنیوگ . كرت  ار  تشز  تداع 

يزیچ هک  یمارآ  لـحم  رد  زور  همه  دـنهد - همادا  مه  رـس  تشپ  زور  نیدـنچ  ریز  تروص  هب  ار  نیقلت  دـیاب  دـیوگ : یم  يوسنارف » هشوب 
رداق یبوخ  هب  نم  : » دننک رارکت  ار  هلمج  نیا  مکحم  هدرمش و  تاملک  اب  هتخاس و  زکرمتم  ار  دوخ  رکف  دزاسن . لوغشم  دوخب  ار  اهنآ  رکف 
تداع ره  داـیتعا و  كرت  هیحور و  تیوقت  رد  یبیجع  رثا  هداـس  نیقلت  نیا  رارکت  مرداـق » نم  منک ، رود  دوخ  زا  ار  دـب  تداـع  نیا  متـسه 

دینک .) شیامزآ  دیناوت  یم  ) دراد يدب 
تـسا هدـش  هتـشون  هدارا  تیوقت  تیـصخش و  دـشر  میکحت و  يارب  هک  یناور  ياهباتک  هعلاـطم  زا  هدارا  تیوقت  يارب  دـیاب  نیا  رب  هوـالع 

فارتعا دنا  هدـش  دنـسپان  ياهدایتعا  ریاس  دـب و  تداع  نیا  كرت  هب  قفوم  هک  یناداتعم  همه  میتسناد و  هک  روطنامه  اریز  دـنزرون ، تلفغ 
. تسا میمصت » هدارا و   » هار نیا  رد  ماگ  نیتسخن  دنراد 

لماکزیهرپ -8
يرود قلطم  روط  هب  دـیاب  هزرابم  نارود  اصوصخم  تاقوا  همه  رد  دـب ، تداـع  نیا  هب  ـالتبم  فرحنم و  دارفا  اـب  ینیـشنمه  ترـشاعم و  زا 

رطاخ زا  زگره  ار  لمع  نیا  رابگرم  كاندرد و  بقاوع  اهنایز و  دیاب  نیا  رب  هوالع  دـننک . یم  رارف  ابو  هب  نایالتبم  زا  هک  روطنامه  تسج ،
همادا فارحنا و  نیا  هب  يالتبا  رد  دساف  دب و  نارـشاعم  شقن  دنهدن . نآ  نیا و  زیگنا  هسوسو  نانخـس  هب  شوگ  زگره  دنرادن و  رود  دوخ 

تشونرس هب  و  دنزاس . التبم  زین  ار  يرگید  دارفا  دنراد  یعس  دننک  یتخبدب  هانگ و  ساسحا  رتمک  هکنیا  يارب  اهنآ  تسا  بیجع  رایـسب  نآ 
. دنیامن راتفرگ  دوخ  زیگنا  مغ 

زگره رادیب  ناناوج  یلو  دنهد . هولج  ررض  مک  شخب و  تذل  ار  تشز  موش و  لمع  نیا  زیگنا  هسوسو  نانخس  اب  دنـشوک  یم  هراومه  اذل 
. دنتفا یمن  اهنآ  یناطیش  ياه  هسوسو  ماد  رد 

یئاذغ میژر  یمومع و  تیوقت  -9
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فعـض زا  عقاوم  زا  يرایـسب  تداع  نیا  اب  هزرابم  رد  زین  ددرگ ، ندب  یمومع  تیوقت  بجوم  هک  ملاس  لماک و  یئاذغ  میژر  کی  نتـشاد 
هک یعقاوم  رد  هتبلا   ) درـس بآ  اب  مامحتـسا  دراد . یهجوت  لباق  ریثات  تسا  باصعا  فعـض  لماع  دوخ  ای  دریگ و  یم  همـشچرس  باـصعا 

هنوگنیا نینچمه  ( 23 .) دیامنب دـناوت  یم  دارفا  هنوگنیاب  يرثؤم  کمک  زین  هلوح  اب  ندـب  نداد  ژاسام  سپـس  و  دـهد ) یم  هزاجا  اوه  عضو 
اهسابل هنوگنیا  ( 24 .) دنزیهرپب تسا  یعونـصم  کیرحت  يارب  يرثؤم  لماع  هک  نابـسچ  گنت و  ياهـسابل  ندیـشوپ  زا  تدش  هب  دیاب  دارفا 
هـسوسو مه  دـنز و  یم  همدـص  اهنآ  مسج  یعیبط  دـشر  ومن  هب  مه  تسا  كانرطخ  یهاگ  یتح  شخبنایز و  ناناوج  همه ي  يارب  ـالوصا 

. تسا زیمآ  کیرحت  زیگنا و 
یبهذم  دئاقع  نامیا و  يورین  زا  دادمتسا  -10

دب تشز و  تداع  نیا  لاگنچ  زا  يدوزب  ار  اهنآ  دـنک و  نایالتبم  نیا  هب  ار  کـمک  نیرتگرزب  دـناوت  یم  یبهذـم  هدـیقع  ناـمیا و  يورین 
دنوادـخ فطل  هب  دـیاب  هکلب  دـننادب . دـنوادخ  هاـگرد  دورطم  هدـش و  نیرفن  درف  کـی  ار  دوخ  دـیابن  زگره  دارفا  هنوگنیا  دـشخب . تاـجن 

دننک یم  زاین  زار و  دوخ  هدنشخب  نابرهم و  هدننیرفآ  اب  هتشاذگ و  هدجس  هب  رس  زامن  زا  سپ  زامن و  ماگنه  دنشاب و  راودیما  الماک  گرزب 
نآ لاگنچ  زا  دـنک و  يرای  تشز  تداـع  نیا  كرت  رد  ار  اـهنآ  هک  دـنهاوخب  وا  زا  شیوخ  دوجو  تارذ  ماـمت  اـب  ناـج و  لد و  ماـمت  اـب 

زوریپ یتایح  هزرابم  نیا  رد  تفاتـش و  دـهاوخ  اهنآ  يرایب  نابرهم  دـنوادخ  فطل  دـنیامن ، هجوت  لد  ناج و  اـب  هاـگره  اـنئمطم  دـناهرب و 
. دش دنهاوخ 

راک نینچ  هب  تسد  وا  سدقم  هاگشیپ  رد  دنهدن  هزاجا  دوخب  زگره  دننادب و  رظان  رـضاح و  ار  ادخ  لاح  همه  رد  اج و  همه  رد  دیاب  زین  و 
فارحنا نیا  رـش  زا  دـندنب  راکب  هام  کی  يارب  طقف  يارب  اقیقد  ار  الاب  ياهروتـسد  ناـیالتبم  رگا  میراد  لـماک  ناـنیمطاام  دـننزب . یفـالخ 

مدـع رد  دـیاب  ار  نآ  ساسا  یلو  تسا  یگدـنز  تایئزج  رـس  رب  ارهاظ  هچ  رگ  یگداوناخ  تافالتخا  بلغا  نوچ  و  تفای . دـنهاوخ  یئاهر 
یعامتجا یگداوناخ و  ياه  هیاپ  هدـننک ي  لزلزتم  لماوع  زا  یکی  مسینانوا  نیارباـنب  درک . وجتـسج  اهترـشاعم  یئوش و  اـنز  ياـهراگزاس 

باختنا ار  یهار  دنیامن و  يرتشیب  تبقارم  دوخ  دنزرف  تیبرت  رد  دنشاب و  هتشاد  يرتشیب  هجوت  هلئـسم  نیا  هب  دیاب  ناردام  ناردپ و  تسا و 
. دوب دهاوخ  لکشم  رایسب  نآ  كرت  نوچ  دننک  تداع  زادنارب  هناخ  تشز و  لمع  نیا  هب  ناناوج  دنراذگن  هک  دننک 

راک هب  هدومن و  يریگ  هرهب  اهنآ  زا  نسحا  وحن  هب  ناوت  یم  هک  میدرک  هیـصوت  ار  مهم  هار  هد  ام  تسیاـشان ، لـمع  نیا  زا  يریگـشیپ  يارب 
، ینامیا یبهذم ، تاداقتعا  هب  دنبیاپ  ردام ، ردپ و  طسوت  دـنزرف  حیحـص  یئامنهار  تیبرت و  هک ، دـشاب  هجوت  لباق  دـیاب  هتکن  نیا  و  تسب .

هعلاطم مه ، اب  ناتـسود  ملاس  ياهترـشاعم  یگداوناخ ، یکیدزن  یتسود و  طباور  نامیا  اب  بوخ و  نایبرم  ناملعم و  طسوت  تیبرت  میلعت و 
( 25 .) تسا دنسپان  لمع  نیا  زا  يریگولج  ثعاب  تسا و  رثؤم  همه  دیفم و …  مهم و  ياهباتک 

ثعاـب دـشاب  مارح  هک  یلمع  دـناد و  یم  مارح  ار  لـمع  نیا  هک  تسا  تاـیاور  نآرق و  دروم  رد  هوزج  نیا  رد  دـعب  هب  متفه  لـصف  زا  اـما 
. دنزب ررض  ناسنا  حور  مسج و  هب  هک  یمارح  لمع  صوصخلا  یلع  تسا  منهج  شتآ  رد  لوخد 

متفه لصف 

ءانمتسا هرابرد ي  نآرق  تایآ 

مهیلع تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ناسل  زا  مه  نآ  تایآ ، ریـسافت  هب  رگا  یلو  تسا ، هتفرن  راک  هب  ءانمتـسا  ماـن  احیرـص  میرک  نآرق  رد 
انعم نطب و  داتفه  نآرق  زا  يا  هیآ  ره  هتبلا  تسا . نآ  ندوب  مارح  ءانمتسا و  رب  لاد  هک  تسا  هدمآ  نآرق  رد  یتایآ  هک  مینیب  یم  و  مالسلا .

. دراد
« هکلهتلا یلا  مکیدیاب  اوقلت  ال  : » فلا
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(26 (.) دیزادنین تکاله  هب  ناتدوخ  تسدب  ار  ناتدوخ  و  : ) همجرت
«. نوداعلا مه  کئلواف  کلذ  ءارو  یغتبا  نمف  : » ب

(27 (.) دنناراک زواجت  زا  ناشیا  دنک  عفد  ار  شتوهش  شرسمه  زا  ریغ  اب  سک  ره  : ) همجرت

متشه لصف 

ءانمتسا نوماریپ  تایاور 

زا ریغ  يرگید  ءاضعا  ریاس  هب  ای  دوخ  ءاضعا  ریاس  ای  تسدب  ندیلام  دـننام  یعیبط ، ریغ  هار  زا  تسا  دوخ  ینم  ندرک  نوریب  ینعی  ءانمتـسا 
. رسمه

تایاور
ام هلعفی  نمب  تملع  ول  هسفن و  حـکانک  هلعاف  هباتک و  یف  هنع  هللا  یهن  دـق  میظع  مثا  لاـقف : هضخـضخلا ؟ نع  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  لـئس 

؟ هیهن هللا  باتک  نم  هللا  لوسر  ای  یل  نیب  لئاسلا  لاقف  هعم . تلکا 
(28 .) کلذ ءارو  وه  و  نوداعلا » مه  کئلواف  کلذ  ءارو  یغتبا  نمف  : » یلاعت هللا  لوق  لاقف 

نآ زا  شباتک  رد  دنوادخ  میظع . تسا  یهانگ  دومرف : تسد ؟ اب  ءانمتسا  هب  عجار  دش  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  همجرت :
؟ تسا نآرق  ياجک  رد  یهن  نیا  درک  لاؤس  لئاس  مروخ . یمن  اذغ  وا  اب  هدرک  ار  راک  نیا  یسک  ممهفب  نم  رگا  تسا و  هدرک  یهن 

تسا . کلذ  ءارو  زا  ءانمتسا  و  دنناراکزواجت . ناشیا  دنک  عفد  ار  شتوهش  شرسمه  زا  ریغ  اب  سک  ره  دومرف :
هسفن و حکانک  هلعاف  هباتک و  یف  هنع  هللا  یهن  دق  میظع . مثا  لاقف  هضخضخلا ؟ نع  مالسلا  هیلع  قداصلا  لئس  یسیع  نب  دمحا  ربخ  یف  - 2

؟ هیف هللا  باتک  نم  هللا  لوسر  ای  یل  نیب  لئاسلا  لاقف  هعم . تلکا  ام  هلعفی  نمب  تملع  ول 
هیلع لاقف  ؟ یه وا  انطلا  ربکا  يا  لجرلا  لاقف : کلذ . ءارو  امف  وه  و  نوداـعلا » مه  کـئلواف  کـلذ  ءارو  یغتبا  نمف  : » یلاـعت هللا  لوق  لاـقف 

(29 .) میظع بنذ  وه  مالسلا :
نآرق رد  دنوادخ  هک  تسا  یگرزب  هانگ  دومرف ( : ترـضح  دش ؟ هدیـسرپ  ءانمتـسا  مکح  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  همجرت :

دنک یم  يراـک  نینچ  هک  ار  یـسک  رگا  هدرک و  حاـکن  شدوخ  هب  هک  تسا  نیا  لـثم  هدـننک  ءانمتـسا  تسا و  هدوـمرف  یهن  نآ  زا  دـیجم 
اب سک  ره  هیآ ي (  زا  دومرف : ترضح  دوش ؟ یم  هدیمهف  نآ  مکح  نآرق  ياجک  زا  دیسرپ : يوار  دش . مهاوخن  كاروخمه  وا  اب  مسانشب 

ءانمتسا دومرف : ترضح  ءانمتـسا ؟ ای  تسا  رتگرزب  انز  هانگ  دیـسرپ : يوار  دنناراک .) زواجت  ناشیا  دنک  عفد  ار  شتوهـش  شرـسمه  زا  ریغ 
. تسا یگرزب  هانگ 

: مهم لاؤس 
ادخ دزن  اهنآ  همه  تسین و) هنوگ  نیا  هک (  یلاح  رد  دنرگید ، یـضعب  زا  رت  کچوک  رت و  ناسآ  ناهانگ  زا  یـضعب  دیوگب : یـسک  دـیاش 
نوچ هدرک  یهن  نآ  زا  دراد و  یمن  تسود  دوخ  ندنب  بناج  زا  ار  یـشک  رـس  دنوادخ  نیقی  هب  دنا و  یـشکرس  اه  نآ  همه  اریز  دنگرزب ،

(30 (.) دیتسرپن ار  ناطیش  ناطیشلا ( .» اودبعت  ال  : » تسا هدومرف  دنوادخ  انامه  تسا . ناطیش  ياهراک  زا 
نمشد ار  وا  سپ  تسامش ، نمشد  ناطیـش  هتبلا  «. ) ریعـسلا باحـصا  نم  اونوکیل  هبزح  وعدی  اّمنا  اّودع  هوذختاف  ودع  مکل  ناطیـشلا  نا   » و

(31 (. ) دنشاب منهج )  ) نازوس شتآ  لها  هک  دنک  یم  توعد  نیا  هب  ار  شبزح  طقف  وا  دینادب ،
(32 .) شحاوفلا یه  لاقف : هضخضخلا ؟ نع  هتلاس  - 3

. تسا تشز  رایسب  گرزب و  ناهانگ  زا  دیامرف : یم  دنسرپ ؟ یم  ار  ءانمتسا  مکح  مالسلا  هیلع  ماما  زا 
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(33 .) انز وهف  ههبش  اذه و  نم  هئام  لجرلا  لزنا  ام  لک  مالسلا  هیلع  لاقف  کلدی ؟ وا  همیهبلا  حکنی  لجرلا  یف  قثوملا  یف  و  - 4
هب ار  شتوهش  سک  ره  دومرف : ترـضح  دندیـسرپ . دنک  عفد  ار  شتوهـش  ندیلام  هلیـسو  هب  ای  دوش  عمج  یناویح  اب  هک  یـسک  مکح  زا  و 

تسا . ربارب  انز  هانگ  اب  ینعی  تسا  ندرک  انز  مکح  رد  دنک  عفد  نآ  دننام  هلیسو و  نیا 
هسفن و حـکانلا  هبیـش و  فئانلا  میلا  باذـع  مهل  مهیکزی و  مهیلا و ال  رظنی  یلاعت و ال  هللا  مهملکی  هثـالث  : ) مالـسلا هیلع  قداـصلا  لاـق  - 5

(34 (.) هربد یف  حوکنملا 
درگن و یمن  ناشیا  هب  تمحر  رظن  هب  دیوگ و  یمن  نخس  ناشیا  اب  دنوادخ  هک  دنا  هتسد  هس  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 

یسک و  - 2 تسا ) ناوج  هک  دهد  شیامن  ات   ) دنکب ار  شدیفس  يوم  هک  یـسک  - 1 تسا . یکاندرد  باذـع  ناشیا  رب  هدومرفن و  ناشکاپ 
. دوش هدرک  طاول  وا  اب  هک  یسک  و  دنک 3 - جراخ  ار  شتوهش  شدوخ  وضع  هلیسوب  هک 

( 35 «.) نوعلم فکلا  حکان  : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  - 6
. تسا نوعلم  دنک  نوریب  ار  شتوهش  شتسد  اب  سک  ره  دنا : هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(36 «.) رانلا یلا  مکرجی  وعدلا  ثروی  هناف  ءانمتسالا  مکایا و  : » مالسلا هیلع  موصعملا  لاق  - 7
. دناشک یم  منهج  شتآ  هب  ار  امش  دنک و  یم  ضرم  دیلوت  لمع  نیا  اریز  ندرک ، ءانمتسا  ندز و  قلج  زا  دیزیهرپب 

نآ دـندروآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دز  ار ن  وا  دوب . هدرک  يزاب  شتلآ  اب  يدرم  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  - 8
( 37 .) دندومن جیوزت  ار  وا  لاملا  تیب  هنیزه  هب  سپس  دش . خرس  هک  دز  شتسد  رب  هنایزات  اب  يردق  هب  اهنت )  ) ترضح

دنداد روتسد  ناشیا  دیسر . ناشیا  شوگ  هب  شربخ  درک و  ءانمتسا  يدرم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دهع  رد  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  - 9
درجم هک  تسناد  نوچ  و  درجم ؟ ای  تسا  لهاتم  هک  دیـسرپ  وا  زا  سپـس  دوش . خرـس  هک  دـننزب  شتـسد  رب  هنایزات  اب  يردـق  هب  اهنت )  ) هک
شیوخ هدرک  زا  ار  وا  ترـضح  درادـن . جاودزا  ناوت  هک  تفگ : دوب  شراچد  هک  يرقف  رطاـخ  هب  وا  اـما  داد ،  جاودزا  روتـسد  وا  هب  تسا 

( 38 .) تخادرپ لاملا  تیب  زا  زین  ار  شنز  رهم  دومن و  شجیوزت  گنرد  یب  سپس  داد و  هبوت 
. یفخلا داولا  کلذ  دیلاب  ءانمتسالا  مالسلا :  هیلع  یلع  لاق  - 10

(39 .) تسا ندرک  روگ  هب  هدنز  اتنامه  تسد  اب  ءانمتسا 

مهن لصف 

مالکلا رهاوج  بحاص  ءاهقف و  نانخس 

هجوز و اب  ءانمتـسا  زاوج  هلدا  زا  دافتـسم  تشذگ ) متـشه  لصف  رد  نآ  فیرعت  هک   ) ءانمتـسا يانعم  زا  سپ  دـنیامرف : یم  رهاوج  بحاص 
. تسا نآ  كرت  طایتحا  قیرط  نکیل  هدومرف ، رکذ  ار  نیمه  هب  بیرق  زین  کلاسم  رد  تسا و  نآ  كرت  یلوا  نکل  تسا ، زینک 

هکلب یمارح  راک  نوچ  دوش .  ریزعت  دیاب  دنک  ءانمتسا  شرگید  وضع  ای  شتسد  هب  سک  ره  هک :  تسا  هدمآ  دودح  باتکرهاوج  رخآ  رد 
(40 .) تسا هدش  بکترم  ار  يا  هریبک 

: زا دنترابع  هک  دنا  هدومرف  داریا  ار  ینانخس  ءانمتسا  هرابرد ي  ناشا  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  ءاهقف  دیلقت و  عجارم 
: جح رد  ءانمتسا  فلا :

تسا هدمآ  یتیاور  رد  و  دشاب . یم  شهانگ  هرافک ي  نیا  دنک و  ینابرق  رتش  کی  هک  تسا  بجاو  وا  رب  دنک  ءانمتسا  جح  رد  یـسک  رگا 
( 41 .) دنک جح  هدنیآ  لاس  رد  هک 

ناضمر كرابم  هام  رد  ءانمتسا  ب :
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کی هک : تسا  نیا  شا  هرافک  دـهد و  هرافک  دـیاب  دـهد  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  یـسک  دـشاب ، یم  فیثک  لمع  نیا  هزور  تالطبم  زا  یکی 
 ، زور نیا 31  رد  دیاب  دشاب و  مه  رـس  تشپ  نآ  زور  کی  یـس و  دیاب  هک  دریگب  هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  تسناوتن  رگا  دنک و  دازآ  هدـنب 

دـشابن مه  رـس  تشپ  رگا  نآ  رگید  زور  هن  تـسیب و  یقباـم  و  ناـبرق ) دـیع  رطف و  دـیع  هزور ي  لـثم   ) دـشابن نآ  نـیب  رد  مارح  هزور ي 
(42 .) دنک ماعطا  ار  ریقف  تصش  تسناوتن  رگا  و  درادن . یلاکشا 

دوش زیزعت  دیاب  هدننک  ءانمتسا  مهد : لصف 
. ندروخ هنایزات  ینعی  ریزعت  و  دوش . یم  نیعم  نیمرجم  يارب  مکاح  دید  حالص  هب  هانگ  يارب  هک  یتازاجم  ینعی  ریزعت 

دنادب حالـص  عرـش ) مکاح  ینعی  تبیغ  نامز  رد   ) ماما هک  رادـقم  ره  هب  دـهد  ماجنا  ار  زوسنامناخ  هدولآ و  فیثک و  لمع  نیا  هک  یـسک 
. دوش یم  ریزعت 

(43 .) تسا یفاک  تسوکین و  رارقا  رابکی  دوش و  یم  تباث  رارقا  راب  ود  ای  لداع  ود  تداهش  اب  ءانمتسا 
. دش زمرق  هک  دز  دوب  هدرک  ءانمتسا  هک  يدرم  تسد  فک  هب  ردقنآ  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  کلاسم  باتک  رد  دیهش 

. تشذگ ءانمتسا  تایاور  باب  رد  نآ  تایاور  هک 

يریگ هجیتن 

. ندرب تذـل  عامتـسا  يارب  طقف  هن  هداهن ، رـشب  بالـصا  رد  لسن  ءاـقب  روظنم  هب  ار  یئوشاـنز  هزیرغ ي  میکح  يادـخ  هک  تسین  يدـیدرت 
: دننک ءانمتسا  هک  یصاخشا  نیاربانب 

. دوش یم  لسن  عطق  بجوم  اقلطم  ءانمتسا  هک  نآ  هچ  دنا . هدرک  تفلاخم  دنوادخ  اب  الوا :
ترضح زا  هریغ  راحب و  کلاسم و  باتک  رد  هک  اریز  دنا ، هدیزرو  تفلاخم  رمالا  یلوا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ایناث :

دوخ اب  هک  ار  یـسک  هدرک  تنعل  دـنوادخ  ینعی  هفک .) حـکانلا  نعل  هنا   : ) هک دـنا  هدرک  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
دوش . ینم  لازنا  هک  دنک  يراک  دوخ  تسد  اب  ینعی  دنک ،  حاکن 

ره  » هیآ 7 نونمؤم  هروس ي  قبط  و  دـیزادنین .» تکاله  هب  ار  ناتدوخ  : » هرقب هروس ي  هیآ ي 195  قبط  دنا .  هدومن  تفلاخم  نآرقاب  اثلاث :
.« دنناراک زواجت  ناشیا  دنک  عفد  ار  شتوهش  شرسمه  زا  ریغ  اب  سک 

. تشذگ هوزج  نیا  رد  هک  هچنآ  قبط  دوب .  دهاوخ  ندروخ ) هنایزات  ینعی   ) ریزعت بجوم  ءانمتسا  لمع  اعبار :
مارح ار  فلاخم  تفر ) حرـش  هب  هچ  نانچ   ) هحـصلا ظفح  اب  رایـسب  ءانمتـسا  لمع  هک  اریز  هدرک ، تفلاخم  دوخ  هحـصلا  ظفح  اب  اـسماخ :

(. هوزج نیمه  زا  ثیدح 7  قبط  .) تسا هدومرف  یهن  تکرح  نیا  زا  ادیکا  ار  مدرم  هتسناد و 
زا هدراو  تایاور  نآرق و  تایآ  هب  مکح  زا  دـش  تباث  (. دـش هتفگ  هک  ءانمتـسا  ياهنایز  قبط   ) دوش یم  راچد  ناسنا  هک  یـضارما  اـسداس :

لمع نیا  هک  مهتاکرب  تماد  دـیلقت  عجارم  يواـتف  ناسانـش و  ناورو  ناکـشزپ و  نانخـس  مالـسلا و  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها 
. تسا مالسا  سدقم  عرش  فالخ  مارح و  لعف  نیا  هک  لسن ،  هدننک ي  عطقنم  روآ و  دایتعا  زوسنامناخ و  هدولآ و  فیثک و 

. تسا دنسپ  ان  مارح و  تاهج  یمامت  زا  هصالخ  روط  هب  یفرع و  رظن  زا  مه  و 

اه تشون  یپ 

. تسا مارح  نارتخد  نانز و  تخل  هنهرب و  ياهمادنا  هب  ندرک  هاگن  دنیامرف : یم  عجارم  - 
ناناوج ص 147 یسنج  تالکشم   - 2

ناناوج ص 170. یسنج  تالکشم   - 3
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نامه ص 151.  - 4
صص 95 و 96 یئوش  انز  شزومآ   - 5

ات 225. صص 223  هریبک ج 2  ناهانگ   - 6
. يداب ودرا  روبص  دمحا  رتکد  غولب  باتک  زا  لقن  هب  یقرواپ ص 61و 62  نارسپ  هژیو  دنادب  دیاب  ناوج  کی  هچنآ   - 7

ناناوج ص 39 یسنج  تالکشم   - 8
ناناوج ص 140 و 141 یسنج  تالکشم   - 9

ناوج ص 96. نارسمه  يارب  یئوشانز  شزومآ   - 10
هریبک ج 2 ص 336. ناهانگ   - 11

ناناوج ص 141 یسنج  تالکشم   - 12
ناناوج ص 142 یسنج  تالکشم   - 13

هریبک ج 2 ص 335 و336. ناهانگ   - 14
دیدج م124ص286. رصع  لئاسم   - 15

صص 205و206 یقرواپ  دیدج  مولع  رظن  زا  دیدج  ماکحا  هفسلف   - 16
دیدج م124 ص 286 رصع  لئاسم   - 17
دیدج م124 ص 287 رصع  لئاسم   - 18

سبد ص63. غولب  زا  لقن  هب  ناوج ص102  نارتخد  ياهینتسناد   - 19
يرگ ص 197 یئاهب  يرگ و  یباب   - 20

ءاسن هروس  هیآ 29  قبط  نایبلا  عمجم   - 21
ات 163 صص 160  ناناوج  یسنج  تالکشم   - 22

هزور اب  دـیاب  تسین  ایهم  ناشیارب  جاودزا  تاناکما  زونه  یلو  هدـش ، کیرحت  اهنآ  یـسنج  هزیرغ  هک  یناوج  نارـسپ  دـیوگ : فلؤم   - 23
هب شیوخ  ندرک  مرگرـس  اب  زین  دننک و  مارآ  دوخ  رد  ار  توهـش  ناجیه  زیگنا ، توهـش  ياهاذـغ  اصوصخ  ندروخ  اذـغ  رتمک  نتفرگ و 
ابا ترضح  نادیهش  رالاس  صوصخلا  یلع  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  يراوگوس  سلاجم  رد  روضح  هعلاطم و  شزرو و 

. دنهاکب هزیرغ  نیا  تدش  زا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع 
: تسا ندب  دشر  بجوم  زیچ  هس  دنا : هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   - 24

یبنلا ص 37) بط  (. ) نابسچ گنت و  ياهسابل  هن   ) مرن ياهسابل  ندیشوپ  لسع 3 - ندروخ  ندز 2 - رطع  - 1
ات 175 صص 160  ناناوج  یسنج  تالکشم   - 25

.195 هرقب /  - 26
.7 نونمؤم /  - 27

دیدج م 124 ص 286 رصع  لئاسم  راحب ج 104 ص 30 و   - 28
هعیشلا ج18 ص 575 لئاسو  مالکلا ج 41 ص 547 و  رهاوج   - 29

.60/ سی  - 30
.6  / رطاف  - 31

هعیشلا ج14 ص 267 لئاسو   - 32
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نامه ج 14 ص 265  - 33
نامه ج 14 ص 265  - 34
نامه ج 14 ص 268  - 35

هریبک ج 2 ص 333 ناهانگ  حاکن ص 570 و  باب  لئاسولا  كردتسم   - 36
دیدج ص 207 مولع  رظن  زا  دیدج  ماکحا  هفسلف   - 37

ماکحالا ج 10 ص 64 ب 4 ح 16 بیذهت  رد  نآ  هباشم  ح 1 و  راصبتسالا ج 4 ص 226 ،  - 38
هغالبلا ج 19 ص 89. جهن  حرش   - 39

هریبک ج 2 ص 332 ناهانگ   - 40
جح ص 110 ثحبم  عفانلا  رصتخم   - 41

هزور تالطبم  ثحبم  عجارم ج 1  لئاسملا  حیضوت   - 42
عفانلا ص 213 رصتخم   - 43

ذخآم عبانم و  تسرهف 
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/1410ق. لوا پاچ  رشنلا / عبطلا و  هسسوم  یسلجم / همالع  راونالا / راحب  -2
1409ق. لوا / پاچ  مالسلا / مهیلع  تیبلا  لآ  هسسوم  یلماع / رح  خیش  هعیشلا / لئاسو  -3

/1421ق. لوا پاچ  مالسلا / مهیلع  تیبلا  لها  لهاذم  رب  یمالسا  فراعملا  هرئاد  هسسوم  یفجن / نسح  دمحم  خیش  مالکلا / رهاوج  -4
/1418ق. مشش پاچ  هینیدلا / تاعوبطملا  هسسوم  یلح / ققحم  عفانلا / رصتخم  -5

1378ش. مهدزاود / پاچ  یمالسا / تاراشتنا  رتفد  بیغتسد / نیسحلادبع  دیس  هریبک / ناهانگ  -6
1407ق. مراهچ / پاچ  هیمالسالا / بتکلاراد  یسوط / خیش  ماکحالا / بیذهت  -7

1390ق. لوا / پاچ  هیمالسالا / بتکلاراد  یسوط / خیش  راصبتسالا / -8
. يرفغتسم سابعلاوبا  مالسلا / امهیلع  قداصلا  بط  یبنلا و  بط  -9

1377ش. لوا / پاچ  یمالسا / تاراشتنا  رتفد  ینیمخ / یمشاه  ینب  نسحم  دیس  عجارم / لئاسملا  حیضوت  - 10
1368ش. لوا / پاچ  ناوج / لسن  تاراشتنا  / يزاریش مراکمرصان  ناناوج / یسنج  تالکشم  - 11

1372ش. زیئاپ / لوا / پاچ  فلوم / تاراشتنا  يرفنضغ / يدهم  دیس  دیدج / رصع  لئاسم  - 12
1379ش. لوا / پاچ  انشآ / باتک  رشان  يدراهتشا / يدمحم  دمحم  يرگ / یئاهب  يرگ و  یباب  - 13

. یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا / جهن  حرش  - 14
/1413ق. لوا پاچ  دیفم /  خیش  هرازه  یناهج  هرگنک  دیفم / خیش  هعنقملا / - 15

نایداهرف اضر  نارسپ /) هژیو  ) دنادب دیاب  ناوج  کی  هچنآ  - 16
. نارهت تاراشتنا  يراز / هلال  قاحسا  همجرت  سبد / سیروم  غولب / - 17

راهب 1377ش. لوا /  پاچ  یفطصم / رشن  يدشار / فیطل  ناوج / نارتخد  ياهینتسناد  - 18
1377ش. مراهچ / پاچ  دبراب / تاراشتنا  شیامرف / هللارصن  ناوج / نارسمه  يارب  یئوش  انز  شزومآ  -19

زکرم هرابرد 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
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ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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